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  البطالـــة 

 فيه، ويرغب العمل، على 
  .جدوى دون يبقى

  .االقتصادي

 ذلك يف والسبب املختلفة،
 توفرت وكلما الفترة، نفس

 عدم إىل تؤدي واليت
 التغريات هذه .العمل
 سوق يف اهليكلي التغري

 التموين يف التذبذب أو لآلالت

 عدد بتخفيض فتقوم مؤقتة،
  .اجلزئية البطالة تظهر احلالة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                    

 :البطالة تعريف
  :البطالة أنواع
  اجلزائر يف البطالة أساب
 :البطالة آثار

 :البطالة تعريف
 يقدر شخص كل هو البطال فإن للعمل الدويل املكتب تعريف
يبقى عليه حصوله لكن و السائد، األجر مستوى عند ويقبله عنه،

  :البطالة أنواع
االقتصادي النشاط فيها ينخفض فترات يف حتدث :الدورية البطالة
   :االحتكاكية البطالة

املختلفة، واملناطق املهن بني األفراد تنقل فترة خالل االحتكاكية البطالة
نفس خالل عليه والطلب العمل بعرض املتعلقة املعلومات نقص 

 .البطالة من النوع هذا مستوى ينقص املعومات
  :اهليكلية البطالة

واليت الوطين، االقتصاد بنية يف اهليكلية للتغريات نتيجة اهليكلية البطالة
العمل عن الباحثني وخربات مؤهالت وبني املتوفرة العمل فرص بني
التغري أو املنتجات، بعض عن الطلب هيكل يف التغري إىل ترجع قد
 .املستخدمة التكنولوجيا يف التغري 

 :التقنية) الفنية(البطالة
لآلالت املفاجئ التعطل بسبب اإلنتاج سري لتعطل نتيجة الفنية البطالة
 .اخل...األولية

  :اجلزئية البطالة
مؤقتة، بصفة اإلنتاج ختفيض على ما لسبب املؤسسة تقدم األحيان
احلالة هذه ويف األجر، من نسبة ختفيض مقابل عامل لكل العمل

 

ü تعريف
ü أنواع
ü أساب
ü آثار

 

تعريف )1
تعريف حسب
عنه، ويبحث

  
أنواع )2
ü البطالة
ü البطالة
البطالة تظهر
 إىل يرجع
املعومات هذه

البطالة •
البطالة تظهر
بني التوافق
قد اهليكلية
 أو العمل،
البطالة •
البطالة تظهر
األولية باملواد

البطالة •
األحيان بعض يف

العمل ساعات

 
الدرس
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  اجلزائر يف البطالة أساب )3
  اخلاصة و العمومية االستثمارات قلة •
  للسكان املتزايد الدميغرايف النمو •

  الريفي الرتوح :الداخلية اهلجرة •
  العمال تسريح إىل أدى مما املفلسة املؤسسات غلق و السوق اقتصاد حنو التوجه •
 وجود إىل أدى مما املؤسسات الحتياجات التكوين و التعليم منظومة مسايرة عدم •
 .جامعية لشهادة احلاملني البطالني من جيش •
 العمل عن العزوف بالتايل و السهل الكسب يف الشباب من العديد رغبة •

  

 :البطالة آثار )4
 .وسياسية واجتماعية اقتصادية متعددة آثار للبطالة

 :االقتصادية اآلثار .1
 .اإلنتاج ضعف •
 .االستهالك ضعف •

 :االجتماعية اآلثار .2
 .االجتماعية اآلفات تفشي •
 .اهلجرة •

 :السياسية اآلثار .3
 .العنف وانتشار واملظاهرات االحتجاجات •
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  سياسة التشغيل يف اجلزائر 

 

 : تتمثل يف رئيسية حماور ( 07 ) سبعة

 ملناصب العمل،

 .ترقية سياسة حمفزة على خلق مناصب الشغل اجتاه املؤسسات

ستراتيجية صناعية إىل جانب إقرار حتفيزات جبائية وشبه 

 الشغل،لتسهيل اإلدماج يف عامل 

املناسبة للتقريب بني عروض العمل هذه احملاور األربعة األخرية  تساهم يف تصحيح االختالالت وتوفري الشروط 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

سياسة التشغيل يف اجلزائر                             
ü  التشغيل يف اجلزائر )سياسات(آليات:  
ü التحديات اليت تعيق جناح سياسة التشغيل يف اجلزائر: 

ü خالصة وتوصيات  

  :التشغيل يف اجلزائر) سياسات(آليات 

سبعة على اجلزائر يف التشغيل ترقية إلستراتيجية العمل خطة ترتكز

ملناصب العمل،دعم االستثمار يف القطاع االقتصادي املولد  .1
ترقية سياسة حمفزة على خلق مناصب الشغل اجتاه املؤسسات .2

ستراتيجية صناعية إىل جانب إقرار حتفيزات جبائية وشبه حتديد إحيث يعترب هذان احملوران أساسيان من خالل 
 .جبائية لفائدة املؤسسات

لتسهيل اإلدماج يف عامل ) السيما يف املوقع ( ترقية التكوين املؤهل  .3
 تسيري سوق العمل، و عصرنةإصالح  .4

 متابعة ومراقبة تقييم آليات تسيري سوق العمل، .5

 .إنشاء و وضع هيئات تنسيقية ما بني القطاعات .6

هذه احملاور األربعة األخرية  تساهم يف تصحيح االختالالت وتوفري الشروط 
  

  إىل جانب احملاور السابقة جند كذلك

 والذي يعتمد أساسا  : حمور ترقية تشغيل الشباب .7

  :دعم ترقية الشغل املأجور 

 

ü

ü

ü

آليات  )1

ترتكز

حيث يعترب هذان احملوران أساسيان من خالل 
جبائية لفائدة املؤسسات

هذه احملاور األربعة األخرية  تساهم يف تصحيح االختالالت وتوفري الشروط      
  .والطلبات

إىل جانب احملاور السابقة جند كذلك     

 
الدرس
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، ويهدف هذا )DAIP( لقد متت ترمجة ترقية الشغل املأجور بوضع جهاز جديد للمساعدة على اإلدماج املهين 
طاليب العمل ألول مرة املسجلني لدى الشبكة الوطنية اجلهاز إىل تسهيل االستفادة من منصب عمل دائم للشباب 

بإدماجهم أكثر يف القطاع االقتصادي العمومي واخلاص، ويتمثل اهلدف املرجو إليه يف رفع ) ANEM(للتشغيل 
، ومن جهة أخرى يويل اهتمام خاص حلاملي الشهادات ℅33إىل  ℅12النسبة السنوية للتوظيف املستمر من 

  .فةوالذين هم بدون وظي

  :إن جهاز اإلدماج املهين يتضمن ثالثة أنواع من عقود اإلدماج اهلادفة إىل جانب عقد عمل مدعم إىل ما يلي     

 دعم أكثر لفائدة املستخدمني للتحكم يف تكلفة التشغيل، - 

 التحفيز على التشغيل من خالل تقاسم تكاليف األجور مع املستخدم، - 

 ℅60هي بتوظيف دائم للشباب، وتتحمل ميزانية الدولة بنسبة التكوين ينت/إدراج نظام عقود التشغيل - 
 .من مصاريف التكوين يف حدود ستة أشهر على األكثر

 تعديل فترة اإلدماج يف الربامج حسب القطاعات القانونية، - 

 تأسيس حتفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة املستخدمني مقابل التشغيل، - 

القاطنني باألحياء املعوزة عن طريق تسهيل توظيفهم يف نشاطات تطبيق إجراءات خاصة اجتاه الشباب  - 
 وأعمال ذات منفعة عامة،

 .احلث على البحث عن تكوين مؤهل عن طريق إعطاء منحة التشجيع - 

املتعلق جبهاز املساعدة لإلدماج املهين ثالثة  2008أفريل  19ويتضمن اجلهاز اجلديد الذي أنشئ يف      
  :عقود لإلدماج

املؤسسات الوطنية الشباب حاملي شهادات التعليم العايل، والتقنيني الساميني خرجيي : ألوىلالفئة ا - 
 .للتكوين املهين

أو  الشباب القادمني من التعليم الثانوي ملؤسسات التربية الوطنية، ومراكز التكوين املهين،: الفئة الثانية - 
 .الذين زاولوا تربصا متهينيا

 . ن تكوين وال تأهيلالشباب بدو: الفئة الثالثة  - 

    

   :دعم تنمية املبادرات املقاوالتية 

   :ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل ثالثة أجهزة عملية خللق النشاطات، ويتعلق األمر مبا يلي
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 35و  19املوجه للشباب ذوي املشاريع والبالغني بني  جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب البطال •
، والذي حيدد سقف )بالنسبة للمسريين، عندما يولد املشروع ثالثة مناسب عمل يف اموع  40( سنة

 .دينار جزائري 10.000.000استثماره مببلغ 

 50و  35بالغني بني ، واملخصص للبطالني الاجلهاز املسري من طرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة •
 سنة الراغبني يف إنشاء مؤسسات مصغرة الذي يبلغ سقف 

 .دينار جزائري 5.000.000استثمارها 

املخصص لتحفيز الشغل الذايت  جهاز القرض املصغر املسري من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر •
 .ائريدينار جز 400.000وتطوير املهن الصغرية، ويبلغ سقف استثمارها 

  

 

 :التحديات اليت تعيق جناح سياسة التشغيل يف اجلزائر )2

ü  حيث يعترب البديل احلتمي للعديد من الشباب القادم إىل ): غري رمسي( العمل غري املنظم
 .سوق العمل، أمام نقص فرص العمل ي املؤسسات املنظمة

ü  الدولة يف عدم التحكم يف اآلليات القانونية واالجتماعية واالقتصادية اليت شرعت
ة، مثل الوكالة الوطنية للتشغيل اليت مل تتمكن من حتقيق تنصيبها قصد معاجلة ظاهرة البطال

 .من احلجم الذي كان يستوجب عليها حتقيقه من التوظيف %25سوى 

ü  عدم تكيف أنظمة وبرامج التكوين والتعليم العايل واملتوسط مبا يتناسب واالحتياجات
الذي يرجع إىل عدم التنسيق والتعاون بني هذه املكاتب ، واليت يتطلبها سوق العمل

 .واملؤسسات اهلادفة إىل توفري مناصب الشغل للشرائح البطالة

ü  ضعف الوساطة يف سوق الشغل ووجود إختالالت بالنسبة لتقريب العرض من الطلب
 .يف جمال التشغيل

ü م االستثمارانعدام املرونة يف احمليط اإلداري واملايل والذي يشكل عائقا أما. 

ü ضعف روح املبادرة املقاوالتية ال سيما عند الشباب. 

ü  ضعف احلركية اجلغرافية واملهنية لليد العاملة و اليت نتج عنها عدم تلبية بعض عروض
 .العمل، خاصة يف املناطق احملرومة كاجلنوب واهلضاب العليا

ü ملشاريعصعوبة احلصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب ا. 
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  خالصة وتوصيات )3

هذه  من العديد أن إال البطالة حدة من التخفيف أجل من اجلزائرية الدولة تبذهلا اليت اهودات من بالرغم
على  تتدفق اليت الشباب من اهلائلة واألعداد جهة من البريوقراطية التعقيدات بسبب سدى تذهب اجلهود
نذكر  اإلجراءات ببعض الدولة تقوم البطالة حدة من للتخفيف وعموما .أخرى جهة من سنويا العمل سوق
 :منها
 

 واملالية املادية االمتيازات بعض منحها طريق عن واألجنبية الوطنية االستثمارات تشجيع 
 .جديدة شغل مناصب على فتح حلثها

 
 وتشجيع جهة، من األجر نفس على احملافظة مع العمل ساعات ختفيض سياسة إتباع 

 .إضافية شغل مناصب خلق دف أخرى، من جهة املسبق التقاعد
 القدرة من األدىن احلد لتأمني للبطالني منح لتقدمي البطالة على التأمني صندوق إنشاء 

 .الشرائية
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 نتخابـــــــــــــاتاال

عرفت  البشرية عرب تارخيها أساليب عديدة يصل عن طريقها السياسيون إىل السلطة، وقد اختلفت هذه 
، كما جند البيعة عند املسلمني، وكذلك األساليب عرب الزمن، فنجد الوراثة وهو النظام املعمول به يف األنظمة امللكية

األسلوب االستبدادي املتمثل يف استعمال القوة للوصول إىل السلطة، وبظهور الدميقراطية ويف عصرنا احلايل صرنا 

انتخب ، انتخابا ، و انتخب الشيء أي اختاره ، و انتخبه أي اختاره ممثال عنه يف جملس أو 

ومؤسساا و بالتايل  ةتسيري الدولهو االختيار احلر لفرد أو جمموعة من األفراد للقيام بأعباء 

 .يكون باختيار الرئيس أي السلطة التنفيذية أو الربملان أي السلطة التشريعية 

املنتخبة الشرعية ملمارسة السلطة وحق إصدار األنظمة و 

 .تقدم الفرصة أمام أكرب نسبة من املواطنني ملمارسة السلطة السياسية
 .العامةحيث تعطي الفرصة للمواطنني لكي خيتاروا من يكون مناسبا إلدارة شؤوم 

 .و متابعة اهليئات اليت انتخبوها

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

اال                                  

 ماھیة االنتخاب وشروطھ
 أھمیة االنتخاب
 توفرھا لممارسة االنتخاب الشروط الواجب

 مستویات االنتخاب وضمانات سالمتھ
 : والدیمقراطیةاالنتخابات 

عرفت  البشرية عرب تارخيها أساليب عديدة يصل عن طريقها السياسيون إىل السلطة، وقد اختلفت هذه 
األساليب عرب الزمن، فنجد الوراثة وهو النظام املعمول به يف األنظمة امللكية

األسلوب االستبدادي املتمثل يف استعمال القوة للوصول إىل السلطة، وبظهور الدميقراطية ويف عصرنا احلايل صرنا 
 .موضوع هذا البحث ووهذا هنعرف ما يسمى بالعملية االنتخابية 

 االنتخاب وشروطه
 االنتخاب

انتخب ، انتخابا ، و انتخب الشيء أي اختاره ، و انتخبه أي اختاره ممثال عنه يف جملس أو :  لغة               
 .اخل.....
هو االختيار احلر لفرد أو جمموعة من األفراد للقيام بأعباء :  اصطالحا

 :إىل قسمني  بالنتخاوينقسم احتمل املسؤولية يف اختار القائد 
يكون باختيار الرئيس أي السلطة التنفيذية أو الربملان أي السلطة التشريعية :  انتخاب سياسي*            
  .و هو الذي خيص البلديات و الدوائر: انتخاب إداري*             

 االنتخاب
 :يف األمور اآلتية االنتخاباتتكمن أمهية             
املنتخبة الشرعية ملمارسة السلطة وحق إصدار األنظمة و  للهيئة االنتخاباتحيث تعطي : تعطي الشرعية -

تمعالتشريعات اليت نراها ضرورية لتنظيم حياة ا. 
تقدم الفرصة أمام أكرب نسبة من املواطنني ملمارسة السلطة السياسية: توفر املشاركة -
حيث تعطي الفرصة للمواطنني لكي خيتاروا من يكون مناسبا إلدارة شؤوم : االختيار حرية -
و متابعة اهليئات اليت انتخبوها حيث ميكن للمواطنني مراقبة :املتابعةو  املراقبة -

 

ü ماھیة االنتخاب وشروطھ
ü أھمیة االنتخاب
ü الشروط الواجب
ü مستویات االنتخاب وضمانات سالمتھ
ü  االنتخابات

 

عرفت  البشرية عرب تارخيها أساليب عديدة يصل عن طريقها السياسيون إىل السلطة، وقد اختلفت هذه          
األساليب عرب الزمن، فنجد الوراثة وهو النظام املعمول به يف األنظمة امللكية

األسلوب االستبدادي املتمثل يف استعمال القوة للوصول إىل السلطة، وبظهور الدميقراطية ويف عصرنا احلايل صرنا 
نعرف ما يسمى بالعملية االنتخابية 

 
االنتخاب وشروطه ماهية
االنتخاب تعريف

              
.....نقابة مثال 

اصطالحا         
حتمل املسؤولية يف اختار القائد 

            
            

 
االنتخاب أمهية

            
        1-

التشريعات اليت نراها ضرورية لتنظيم حياة ا
        2 
        3-
        4-
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 توفرها ملمارسة االنتخاب الشروط الواجب
 :شروطا معينة حول االنتخاب ميكن إمجاهلا يف ما يلي االنتخاباتتتطلب كل قوانني 

  شرط اجلنسية - )1
لقد كان إبعاد النساء عن ممارسة حق االنتخاب أمرا مقبوال حىت يف الدول املتقدمة منها :  شرط اجلنس - )2

ولقد كانت أول دولة اعترفت حبق النساء يف  ، حيث مل يكن يسمح إال للرجال مبمارسة هذا احلق ،
 .م 1920أ سنة .م.م مث و 1892االنتخاب هي نيوزلندا سنة

 .سنة 18من  عادة ما تكون أكثر : شرط السن - )3
إن انتقاء ذلك الشرط يسمح للدولة حبرمان فئة معينة من :  حق التمتع باحلقوق السياسية و املدنية - )4

 : يفيما يلاملواطنني من ممارسة حق االنتخاب و اليت تكمن 
 قلة و انعدام التميز كاألطفال و املصابني بأمراض عقلية  •
 احملكوم عليهم جبرائم خملة بالشرف  األشخاص •
االنتخاب مثل اجلمهورية الفرنسية الثالثة  أعضاء اجليش بعض الدول حترمهم من •

 .إلبعادهم عن األمور السياسية
 

 وضمانات سالمته مستويات االنتخاب

             

ü املستوى الوطين العام 

مثل  دف عملية االنتخاب هنا إىل اختيار هيئات ذات صبغة متثيلية عامة للدولة ككل،            
 انتخاب رئيس الدولة أو انتخاب أعضاء الربملان 

ü املستوى احمللي 

 .وعادة ما يكون التقسيم هنا على أساس مواقع جغرافية  ي، مثل انتخاب جملس بلدي أو قرو

   

 : والدميقراطيةالنتخابات ا

 
من أهم املبادئ اليت حترص الدساتري و األحزاب على محايتها ملا هلذا املبدأ من  االنتخاباتيعد مبدأ سالمة 

 فإنه البد ،هدفهامن أجل حتقيق . دميقراطية  االنتخاباتانعكاسات على ممارسة الدميقراطية ، حىت تكون 
  :منهامن توفر عدة شروط أساسية 

 .سرية التصويت )1
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 .مناسبةدورية أي أا جتري يف فترات  )2

 .عامة أي متاحة جلميع الذين تنطبق عليهم شروط االنتخاب )3

 .عن مواقفهم حبرية و دون قيود أو متييز تنافسية أي ضمان حق املرشحني يف التعبري )4

 .منع الضغط على الناخبني و املرشحني )5

 منع تزوير يف األصوات و تزييف النتائج )6

 
 
 خامتة

تعد قاعدة النمط الدميقراطي ومن أهم وسائل املشاركة يف احلياة  االنتخاباتويف اخلتام فإن 
رعية النظم السياسية الدميقراطية فسالمة الدميقراطية و جناحها يتوقفان على السياسية و تأصيل ش

 .سالمة العملية االنتخابية و نزاهتها و مصداقيتها
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  يةـــــــــــــلدميقراط

فما معىن   -. مطلبا لكل شعوب العامل، لكوا أساس كل تنمية شاملة
  

و تعين حكم أو   Crates و تعين الشعب و األخرى 

الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو 

فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم 

  .لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام احلكام ا
  .اس بسبب وعيهم حبقوقهم ومراقبتهم للحكام

  .ترسخ كرامة الناس وتنمي استقالليتهم ونضوج تفكريهم وسلوكهم االجتماعي

  . تفسح جماال واسعا للجميع للنقاش احلر واالجتاه إىل العقل إلقناع اآلخر 
  .مالئمةت إلجياد حلول أكثر 

تعطي الناس فرصا أكرب للتأثري على جمريات األحداث وليسامهوا باحلياة العامة عن طريق العمل 
              .النشر واالتصاالت احلديثة املتاحة يف اتمع

  . يةاإلنسانآلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها يف كافة مستويات العالقات 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

لدميقراط ا                                 

 تعريف الدميقراطية 

 الدميقراطية ميزات 
 خصائص النظام الدميقراطي 
  مظاهر الدميقراطية يف اجلزائر 

مطلبا لكل شعوب العامل، لكوا أساس كل تنمية شاملة تعترب الدميقراطية             
    ؟خصائص النظام الدميقراطي وما هي  -   ؟مميزاا وما  -الدميقراطية؟

 الدميقراطية
و تعين الشعب و األخرى   démos من مقطعني احدمها  هي يونانية األصل تتكون

   .سلطة و بذلك الشعب هو صاحب السلطة أو حكم الشعب

الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو   لدميقراطية نظام سياسي واجتماعي حيثا  : إذن
  .نفسه عن طريق ممثلني عنه  حيكم

  الدميقراطية

فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم . يةاإلنسانللدميقراطية قوة هائلة يف حتريك اتمعات  .1
 .مصريهم  وحتقيق   واجبام و وحقوقهم

  . جتعل من احلرية عامال مشتركا لكافة املواطنني .2
لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام احلكام ا  تقوي قناعة املواطنني .3
اس بسبب وعيهم حبقوقهم ومراقبتهم للحكامترفع اخلوف عن قلوب الن .4
ترسخ كرامة الناس وتنمي استقالليتهم ونضوج تفكريهم وسلوكهم االجتماعي .5
  .توجد توازنا بني احلكومة واملعارضة .6
تفسح جماال واسعا للجميع للنقاش احلر واالجتاه إىل العقل إلقناع اآلخر  .7
ت إلجياد حلول أكثر تفتح آفاقا جديدة لإلبداع يف كثري من ااال .8
  .تدير الصراع السياسي واالجتماعي بشكل سلمي .9

تعطي الناس فرصا أكرب للتأثري على جمريات األحداث وليسامهوا باحلياة العامة عن طريق العمل  .10
النشر واالتصاالت احلديثة املتاحة يف اتمع   وعن طريق وسائل  السياسي واملدين

آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها يف كافة مستويات العالقات  توجد  .11

 

ü 

ü 
ü 
ü 

             
الدميقراطية؟

الدميقراطية تعريف
هي يونانية األصل تتكون

سلطة و بذلك الشعب هو صاحب السلطة أو حكم الشعب

إذن       
حيكم

الدميقراطية ميزات

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
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 .جتعل من الشعب يف نفس الوقت حاكم وحمكوم .12

  النظام الدميقراطي خصائص

  ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة .1
املختلفة هي سياسية الصادرة عن فئات الشعب   متارس األغلبية املنتخبة احلكم، هذه األغلبية .2

  .بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية
  تصان حقوق املعارضة .3
وحرية  تصان احلريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبري وحرية العقيدة وحرية االجتماع .4

  الصحافة
  وجود دولة القانون اليت حتترم وتضمن حقوق املواطنني واملساواة بينهم .5
  احلاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن املواطننياحلد من اعتباطية سلطة  .6
  التشريعية والتنفيذية والقضائية: ضمان عدم اجلمع بني السلطات الثالث .7
أي أن السلطات واملواطنني حيترمون الدستور ويرجعون إىل القضاء حلل . ترسيخ مبدأ الدستورية .8

  .اخلالفات 
تتم مناقشته بشكل علين . رب مبثابة تعاقد بني املواطننيتعلن هذه اخلصائص يف دستور دميقراطي يعت .9

تأسيسية منتخبة من الشعب،   وحبرية كاملة مع شروحات كافية، ويتم إقراره من قبل مجعية
  . ويعرض نص الدستور عليه يف استفتاء عام

   الدميقراطية يف اجلزائر مظاهر

ü  السيادة للشعب إن 1996تتجسد الدميقراطية يف اجلزائر خاصة يف دستور  
ü تأسيس مؤسسات رقابية سياسية ودستورية وشعبيةو  الفصل بني السلطات  
ü  و احلقوق والرأيحرية يف تعبري  

ü حرية انتخاب الشعب يف اختيار من يقوده 
ü إقرار التعددية السياسية 
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  احلكم الراشد 

يف اللغة  فنجده. احلكم الراشد يف األدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض املصطلحات
الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانوين عام  إبان القرن
 . 

إال أن األستاذين  الثمانينات استخدم من طرف املنظمات املالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدويل،
املصطلح يف ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا حيمل 

كيفية حتديث  أ وتساءال من خالله الباحثان عن
 .احلكمتلك الفترة وربط ذلك كله برشادة 

حتقيقها آلليات احلكم  احلني أصبح هلذا املفهوم دور كبري خاصة يف التصنيفات املمنوحة لكافة الدول يف
لدى صندوق النقد الدويل الذي يركز عليه كثريا 

لشؤون  أيضا التسيري اجليد، كما يعين أسلوب وطريقة احلكم اجليدة
حتقيق الفعالية  منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عاملية، ليكون اهلدف من وراء ذلك

ألجل  الطريقة املثلى اليت ميارس ا السلطة
احلكم الراشد طبقا هلذه  ومنه ميكن القول أن

االستقرار السياسي للدولة ومحاية : ومنها 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                

  مقدمة حول مفهوم احلكم الراشد
  مفهوم احلكم الراشد
  معايري احلكم الراشد

  احلكم الراشدمقدمة حول مفهوم 

احلكم الراشد يف األدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض املصطلحات يعترب مصطلح
إبان القرنالفرنسية مرادف ملصطلح احلوكمة، فبدايات هذا املفهوم جاءت 

.تكاليف التسيري م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معربا عن

الثمانينات استخدم من طرف املنظمات املالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدويل،   
املصطلح يف ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا حيمل  استخدما هذا" جوهان أولسن"و " جيمس مارش
أ وتساءال من خالله الباحثان عن.م.يف الو 1989الذي نشر عام " اكتشاف اهليئات إعادة

تلك الفترة وربط ذلك كله برشادة  املنظمات وتكييف اإلستراتيجية اجلديدة طبقا لتوازن القوى احلاصل يف
احلني أصبح هلذا املفهوم دور كبري خاصة يف التصنيفات املمنوحة لكافة الدول يف 

لدى صندوق النقد الدويل الذي يركز عليه كثريا  الراشد ومن مث أصبح له معايري تقيم على أساسها الدول وخاصة
  .وط احلكم الراشدبتحقيق شر حىت يف ربط مساعداته للدول النامية

 احلكم الراشدمفهوم 

أسلوب وطريقة احلكم اجليدةباحلاكمية أو احلوكمة إذن  فيقصد
منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عاملية، ليكون اهلدف من وراء ذلك

 .والنجاعة

الطريقة املثلى اليت ميارس ا السلطة: احلكم الراشد بأنه 1992البنك العاملي سنة  وقد عرف
ومنه ميكن القول أن. تسيري املوارد االقتصادية واالجتماعية لدولة من الدول

 اهليئة ربطت مفهوم احلكم الراشد بعناصر أخرى حمققة لنجاحه
 .القانون ة حقوق اإلنسان وتكريس سيادةوترقي

 

ü مقدمة حول مفهوم احلكم الراشد
ü مفهوم احلكم الراشد
ü معايري احلكم الراشد

  

مقدمة حول مفهوم 

يعترب مصطلح
الفرنسية مرادف ملصطلح احلوكمة، فبدايات هذا املفهوم جاءت 

م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معربا عن 1978
  ويف بداية

جيمس مارش"
إعادة: "عنوان

املنظمات وتكييف اإلستراتيجية اجلديدة طبقا لتوازن القوى احلاصل يف
 ومنذ ذلك

الراشد ومن مث أصبح له معايري تقيم على أساسها الدول وخاصة
حىت يف ربط مساعداته للدول النامية

مفهوم  )1
فيقصد

منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عاملية، ليكون اهلدف من وراء ذلك
والنجاعة
وقد عرف

تسيري املوارد االقتصادية واالجتماعية لدولة من الدول
اهليئة ربطت مفهوم احلكم الراشد بعناصر أخرى حمققة لنجاحه

وترقي
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  احلكم الراشد معايري )2

ميكن إقامة احلكم  ال"ان معايري احلكم الراشد ميكن استغالهلا فيما صرح به رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
راشد ميكن أن يقوم حكم  الراشد بدون دولة القانون،بدون دميقراطية حقيقية،بدون تعددية سياسية،كما ال

  "إطالقا بدون رقابة شعبية

  : من خالل املعايري التالية إالحكم راشد  إلرساءسبيل  ال أنوعليه نستخلص من هذا الطرح االستراتيجي 

  )هناك حبث خاص حول دولة القانون( : دولة احلق والقانون إقامة •
  ترسيخ الدميقراطية والتعددية السياسية •
  االس الشعبية املنتخبة بشكل دميقراطياملراقبة الشعبية اليت تتكفل ا  •
     الشفافية يف تسيري الدولة •

  .ومربراايبقى املواطن على علم بالقرارات اليت تصدرها الدولة  إنجيب 

  اليت تقوم من خالل بناء سلطة قضائية قوية   )املسؤولية-املساءلة(احملاسبة •

  .خيضع املوظفون العموميون خاضعني للمساءلة ومعاقبتهم عند الضرورة أنجيب 

   الرأيحرية التعبري وحرية  •

  بأعماهلايعترب وجود صحافة حرة ومستقلة للقيام 
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  املواطنة يف اجلزائر 

ارتبطت املواطنة يف اتمع الدويل املعاصر مبفهوم الدولة احلديثة اليت ارتقت باملواطن من االحتماء باجلهة أو الطائفة 
والعشرية أو القبيلة أو بثقافة حملية أو باملذهب إىل مستوى أرحب يف إطار اموعة الوطنية الكربى فما هي هذه 

وهل هي قدمية أو جديدة وكيف أصبحت ضرورة وطنية وإنسانية ترتبط باحلريات وحقوق اإلنسان 

بط بقيم وثوابت اتمع وفلسفته يف هي قيم وسلوك أي تربية وآداب وأخالق وتكوين وذوق حضاري وتراث مرت
فاملواطنة ذا . والفرد مدين بطبعه مييل إىل غريه وهو إبن بيئته وجمتمعه 

سية وحسب هذا التعريف هي حيازة جنسية دولة ما، سواء أكانت 

  . التمسك بالقيم األساسية الراسخة واملثل العليا والتصرفات احلضارية املشتركة

  . شاركة الفعالة يف تسيري الشؤون العامة ويكون ذلك سواء على املستوى الوطين و العاملي

  .التمتع باحلقوق واحلريات الفردية واجلماعية املنصوص عليها يف دستور وقوانني الدولة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                     

 مقدمة

  :تعريف املواطنة

 مظاهر املواطنة

  :مقتضيات املواطنة

 

ارتبطت املواطنة يف اتمع الدويل املعاصر مبفهوم الدولة احلديثة اليت ارتقت باملواطن من االحتماء باجلهة أو الطائفة 
والعشرية أو القبيلة أو بثقافة حملية أو باملذهب إىل مستوى أرحب يف إطار اموعة الوطنية الكربى فما هي هذه 

وهل هي قدمية أو جديدة وكيف أصبحت ضرورة وطنية وإنسانية ترتبط باحلريات وحقوق اإلنسان 
  ? تتضمنها الدساتري وتكرسها املواثيق الدولية

   :تعريف املواطنة

  : املواطنة يف أبسط تعريفاا تتلخص فيما يلي

هي قيم وسلوك أي تربية وآداب وأخالق وتكوين وذوق حضاري وتراث مرت
والفرد مدين بطبعه مييل إىل غريه وهو إبن بيئته وجمتمعه ;فهي تتضمن حب الوطن والتعلق به 

  . املعىن تتضمن التزامات أخالقية واجتماعية جتاه اتمع واألمة

سية وحسب هذا التعريف هي حيازة جنسية دولة ما، سواء أكانت أما من الوجهة القانونية فاملواطنة هلا عالقة باجلن
  .أصلية أو مكتسبة والتمتع بكل احلقوق واحلريات املدنية و السياسية

   : فاملواطنة احلديثة تدل على مجلة من القيم واهلامة منها

التمسك بالقيم األساسية الراسخة واملثل العليا والتصرفات احلضارية املشتركة
شاركة الفعالة يف تسيري الشؤون العامة ويكون ذلك سواء على املستوى الوطين و العامليامل

التمتع باحلقوق واحلريات الفردية واجلماعية املنصوص عليها يف دستور وقوانني الدولة

الدرس 
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ü مقدمة
ü تعريف املواطنة
ü مظاهر املواطنة
ü مقتضيات املواطنة

 

  : مقدمة

ارتبطت املواطنة يف اتمع الدويل املعاصر مبفهوم الدولة احلديثة اليت ارتقت باملواطن من االحتماء باجلهة أو الطائفة 
والعشرية أو القبيلة أو بثقافة حملية أو باملذهب إىل مستوى أرحب يف إطار اموعة الوطنية الكربى فما هي هذه 

وهل هي قدمية أو جديدة وكيف أصبحت ضرورة وطنية وإنسانية ترتبط باحلريات وحقوق اإلنسان  املواطنة
تتضمنها الدساتري وتكرسها املواثيق الدولية

 
تعريف املواطنة

 

املواطنة يف أبسط تعريفاا تتلخص فيما يلي
هي قيم وسلوك أي تربية وآداب وأخالق وتكوين وذوق حضاري وتراث مرت

فهي تتضمن حب الوطن والتعلق به . احلياة
املعىن تتضمن التزامات أخالقية واجتماعية جتاه اتمع واألمة

أما من الوجهة القانونية فاملواطنة هلا عالقة باجلن
أصلية أو مكتسبة والتمتع بكل احلقوق واحلريات املدنية و السياسية

فاملواطنة احلديثة تدل على مجلة من القيم واهلامة منها

التمسك بالقيم األساسية الراسخة واملثل العليا والتصرفات احلضارية املشتركة •
امل •
التمتع باحلقوق واحلريات الفردية واجلماعية املنصوص عليها يف دستور وقوانني الدولة •
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  : مظاهر املواطنة

 
   : املواطنة تطبيق وممارسة للقيم تظهر على أشكال وصور خمتلفة

  . طوعية والتلقائية واالختيارية على شكل نشاطات اجتماعية خمتلفة نافعةاملشاركة ال .1

  . التشبث بالقيم اليت هلا القابلية لدى اجلميع .2

  . تكييف السلوك حسب املعايري الوطنية والعاملية اليت تؤطر احلياة الفردية واالجتماعية والثقافية .3

التحضر واكتساب احلس  احلق،احلقيقة وقول  توجيه السلوك األخالقي والشعور باهلوية والبحث عن .4
املدين الرفيع ، احترام املرأة وتقديرها والعدل والتنازل واحلوار وقبول اآلخر ، والتعايش مع الغري والتآخي 

  . والتسامح االعتدالوالتضامن، 

  .محاية األمالك العامة وامللكية اخلاصة .5

  .احترام القوانني السارية املفعول .6

  .الديانات ومعتقدات اآلخرين وثقافام وآرائهماحترام  .7

 احترام حقوق وحريات اآلخرين و خاصة احترام النساء و األطفال  .8

  .خدمة الوطن بإخالص واحلفاظ على مكتسباته والدفاع عنه  .9

  . حماربة الفساد والتبليغ عن كل عمل ضار .10

  .ائية باملاء أو الغازأداء االلتزامات واألعباء املالية والواجبات الضريبية واجلب .11

  . املبادرة إىل املشاركة يف الواجبات التضامنية

املشاركة يف االنتخابات والترغيب يف هذه الواجبات واحلقوق وهذا يدفعنا إىل احلديث عن  .12
  .مقتضيات املواطنة

 
  : مقتضيات املواطنة

  . تقرير احلقوق واحلريات يف إطار القانون .1

  . بالواجبات االلتزام .2

احلفاظ على اهلوية الوطنية املشتركة، نعيش يف إقليم واحد وجيمعنا وطن واحد ويربط بيننا تاريخ وتراث  .3
  .مشترك والدم واملصاهرة، وكلها ترتب حقوقا مشتركة

املواطنة تقتضي املساواة بني مجيع املواطنني من غري متييز يف اللون أو اجلهة أو اللغة أو الدين أو العرق أو  .4
  .الثقافة

  .املواطنة تستلزم املشاركة يف مجيع مناحي احلياة املدنية والسياسية .5
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املواطنة تقتضي املساواة أمام العدالة أمام الضريبة ويف تويل الوظائف العامة يف حرية التعبري والرأي  .6
  .القانونوالتنقل والتجمع وكل ذلك يف إطار  واالعتقادوالتفكري 

والزواج واألمن  االجتماعياحلق يف العمل احلق يف التربية والضمان  املواطنة تقتضي حقوقا اجتماعية .7
  .... واحلياة

  .احترام الذات واحترام الكرامة اإلنسانية، احترام احلياة .8

  . االعتراف بالتعددية .9

 

كيف تسهم قيم املواطنة يف دفع اتمع بتلقائية وفعالية للمشاركة يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
  ? والسياسية

فردي وأخالقي وأديب وثقايف وإمنا أصبحت حتميها القوانني والدساتري يف  التزاممل تعد قيم املواطنة جمرد 
 إطار دولة احلق والقانون فما هي دولة احلق والقانون يا ترى 
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  دولة احلق والقانون 

دولة احلق والقانون ال تتحقق إال يف نظام دستوري فالنظام الدستوري هوا لذي حيمي احلريات واحلقوق حبيث 

كل قاعدة قانونية تكسب مصداقيتها بالنظر العالقة للقواعد األمسى منها ، حبيث تكون الترسانة التشريعية 

  .السلطة للقانون

نالحظ ارتباط النظام القانوين يف الدولة بالقواعد الدستورية أي خضوع كافة السلطات يف الدولة 
للقانون ، وذلك مبا يضعه الدستور من قواعد تقيد تصرفات السلطات العامة وحتدد اختصاصاا وتبني 

 .ه الدولة أو أي مؤسسة يف الدولة جيب أن يتأسس على القانون 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                  

  )املبادئ(دولة احلق والقانون 
 :شروط وجود دولة احلق والقانون

 :شروط وجود دولة احلق والقانون

 تطبيق دولة احلق والقانون  آثار

 )املبادئ(دولة احلق والقانون 

دولة احلق والقانون ال تتحقق إال يف نظام دستوري فالنظام الدستوري هوا لذي حيمي احلريات واحلقوق حبيث 

 الشرعية  – القوة العمومية خاضعة للقانون 

  . تدرج القوانني

  . قوة الدولة حمدودة

كل قاعدة قانونية تكسب مصداقيتها بالنظر العالقة للقواعد األمسى منها ، حبيث تكون الترسانة التشريعية 
 والتنظيمية غري خمالفة للدستور

السلطة للقانونالشرعية القانونية حبيث يكون الدستور أساس خضوع 
  . استقاللية القضاء

 
نالحظ ارتباط النظام القانوين يف الدولة بالقواعد الدستورية أي خضوع كافة السلطات يف الدولة  

للقانون ، وذلك مبا يضعه الدستور من قواعد تقيد تصرفات السلطات العامة وحتدد اختصاصاا وتبني 
  . حقوق وحريات األفراد

ه الدولة أو أي مؤسسة يف الدولة جيب أن يتأسس على القانون كل نشاط تقوم ب

 

ü  دولة احلق والقانون
ü شروط وجود دولة احلق والقانون
ü شروط وجود دولة احلق والقانون
ü آثار

  

دولة احلق والقانون 
 
 

دولة احلق والقانون ال تتحقق إال يف نظام دستوري فالنظام الدستوري هوا لذي حيمي احلريات واحلقوق حبيث 
   : تكون

القوة العمومية خاضعة للقانون  .1
تدرج القوانني .2
قوة الدولة حمدودة .3
كل قاعدة قانونية تكسب مصداقيتها بالنظر العالقة للقواعد األمسى منها ، حبيث تكون الترسانة التشريعية  .4

والتنظيمية غري خمالفة للدستور
الشرعية القانونية حبيث يكون الدستور أساس خضوع  .5
استقاللية القضاء .6

 
 

للقانون ، وذلك مبا يضعه الدستور من قواعد تقيد تصرفات السلطات العامة وحتدد اختصاصاا وتبني 
حقوق وحريات األفراد

كل نشاط تقوم ب .7
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  .مبدأ خضوع الدولة للقانون أو مبدأ سيادة القانون أو مبدأ الشرعية واملشروعية: دولة القانون هلا مترادفات خمتلفة

   .تلك هي مبادئ دولة احلق والقانون فما هي شروط وجود دولة احلق

 

   :انونشروط وجود دولة احلق والق

  .احترام مبدأ التدرج يف القوانني، وفيه ضمان ومحاية لدولة احلق .1

  .الفصل بني السلطات بدقة .2

ال تعد القوانني شرعية إال إذا كان دستورية أي بشرط احترامها موع القوانني األمسى منها مرتلة أي  .3
  .تدرج القوانني

 
 
 تطبيق دولة احلق والقانون  آثار

القانون ، والقضاء والضرائب والرسوم ، أمام الوظائف العامة واملسؤوليات واملناصب يف املساواة أمام  •
  . الدولة

خضوع اجلميع للقانون واإلحتكام إىل قواعده حكاما وحمكومني أي األشخاص الطبيعيني واملعنويني  •
  . لسلطان القانون

  . دئ الدستوريةخضوع مجيع قرارات الدولة إىل الشرعية القانونية واحترام املبا •

  . احترام مبدأ تدرج القوانني واحملافظة عليه •

  . عدم رجعية القوانني أي عدم انسحابه على املاضي •

  . الفصل بني السلطات الثالث القضائية التنفيذية والتشريعية •

  . استقاللية العدالة عن السلطات األخرى مع وجود تنظيم قضائي مؤهل •

   . نالتطبيق الدقيق لروح القانو

  خالصة 

  المشاركة المدنیة والسیاسیةمن خالل  دور المواطن في بناء وحمایة دولة الحق والقانونیتجلى 
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  العوملــــــــــة

 

 القرن العشرين وبشكل أكثر حتديد عقد التسعينات العديد من التغريات العاملية السريعة

بفعل قرية صغرية متنافسة األطراف  واملتالحقة والعميقة يف آثارها وتوجهاا املستقبلية، فاالقتصاد العاملي حتول إىل

من حيث حتديده وآثاره وأبعاده وهو  وقد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد ال يزال يثري جدال واسع النطاق حوله
االعتماد  الذي ال ميكن استيعابه إال يف ضوء تلك التغريات ويف إطار تزايد

العاملية وحتركات األسعار والتحركات يف حجم ونوعية 
وبناءا على ذلك فقد انتشرت العوملة على 

ة أخرى تعددت أنواعها واملالية والتكنولوجية والتسويقية واإلدارية، ومن ناحي
بدورها إىل العوملة  اليت تبقى هي األساس بكل األنواع واليت تنقسم
 العوملة السياسية والثقافية واالجتماعية

 .العامل أو املعلومة أو السلعة طابع العاملية مبعىن أنه معروف و منتشر يف كل

تقيد باحلدود بني الدول و دون أن تنتمي  دون

األمريكية و هذا يعين أا  ىن انتشار اهليمنة األمريكية و السلع و املعلومات و األفكار

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                

 مقدمة

  :بعض ما قيل عن العوملة
   :ة العـوملـةأنشــ

  أنواع العوملة ومظاهرها
 اجيابيااسلبيات العوملة و 

  أثار العوملة على الدول النامية

القرن العشرين وبشكل أكثر حتديد عقد التسعينات العديد من التغريات العاملية السريعة شهد الربع األخري من
واملتالحقة والعميقة يف آثارها وتوجهاا املستقبلية، فاالقتصاد العاملي حتول إىل

 .الثورة التكنولوجية واملعلوماتية

وقد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد ال يزال يثري جدال واسع النطاق حوله
الذي ال ميكن استيعابه إال يف ضوء تلك التغريات ويف إطار تزايد Globalisation مفهوم العوملة

 Interdépendancالعاملية وحتركات األسعار والتحركات يف حجم ونوعية  وتكوين األسواق
وبناءا على ذلك فقد انتشرت العوملة على  ، العاملية وحتركات رؤوس األموال الساخنة اإلنتاج وتوجهات التجارة

واملالية والتكنولوجية والتسويقية واإلدارية، ومن ناحي كافة املستويات اإلنتاجية والتمويلية
اليت تبقى هي األساس بكل األنواع واليت تنقسم االقتصاديةتطبيقها، فهناك العوملة 

العوملة السياسية والثقافية واالجتماعية اإلنتاجية واملالية و هناك إىل جانب العوملة االقتصادية

 :عن العوملة بعض ما قيل

أو املعلومة أو السلعة طابع العاملية مبعىن أنه معروف و منتشر يف كل أو الفكرة ءالشي هي إكساب
دون االقتصادهي التدخل بني موضوعات السياسية و الثقافة و 

 .هذه املوضوعات إىل بلد حمدد

ىن انتشار اهليمنة األمريكية و السلع و املعلومات و األفكارالعوملة هي األمركة مبع

 

ü مقدمة
ü بعض ما قيل عن العوملة
ü نشــ
ü أنواع العوملة ومظاهرها
ü  سلبيات العوملة و
ü أثار العوملة على الدول النامية

 مقدمة

شهد الربع األخري من
واملتالحقة والعميقة يف آثارها وتوجهاا املستقبلية، فاالقتصاد العاملي حتول إىل

الثورة التكنولوجية واملعلوماتية
وقد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد ال يزال يثري جدال واسع النطاق حوله

مفهوم العوملة
 Interdépendanceاملتبادل

اإلنتاج وتوجهات التجارة
كافة املستويات اإلنتاجية والتمويلية

تطبيقها، فهناك العوملة  وجماالت
اإلنتاجية واملالية و هناك إىل جانب العوملة االقتصادية

 

بعض ما قيل
هي إكساب العوملة ـ

هي التدخل بني موضوعات السياسية و الثقافة و  العوملةـ 
هذه املوضوعات إىل بلد حمدد

العوملة هي األمركة مبع ـ

 
الدرس

8
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 .العامل دف إىل سيطرة الواليات املتحدة على

 

املعلومات و إلغاء احلدود و الفواصل بني  و االتكنولوجيو تطور  االتصاالتهي الوضع الناتج عن تطور  العوملة
قادر على أن يتحول يف كل العامل  اإلنسانجعل  كاالنترنيتاملعلوماتية  و الشريكات االتصاالتالدول فالتطور يف 
 .دون أن يكون مراقبا من قبل الدولة و يعرف ما فيه

 

عاملي واحد له حكومة واحدة و ثقافة واحدة فاهلدف من كليات العوملة  هي حماولة الوصول إىل جمتمع العوملة
 .و السياسية و الثقافية هو توحيد العامل يةاالجتماع و االقتصادية

 

 

  :العـوملـةة أنشــ

 

أشكال متعددة منذ بدايات  تعددت اآلراء حول نشأا فهناك من يعتقد أا فكرة قدمية جدا حيث ظهرت يف
أرسطو فإن نشرو أفكارهم ، أفكار سقراط و أفالطون و  أو احلضارة اإلنسانية، فاليونانيون حني اإلنساينالتاريخ 

 املسلمون ذه األفكار و ترمجوها إىل اللغة العربية مستخدمني تأثر، إذ  الشعوب هذه األفكار عمت لدي عدد من

دة و نقلوا يعد انبلد و الرومان حني فتحوا. اليونانيون و هذا مظهر من العوملة أستخدمهامصطلحات فلسفية 
رومانية متناثرة يف األراضي العربية ، و عليه  رسوى آلثابعلبك  حضارم و ثقافتهم إىل العامل فما جرش و تدمر و

 .احلضاري لشعب ما بني بقية الشعوب األخرى الثقايف أو االنتشارفالعوملة هي 

 

حديثة النشأة ترجع إىل القرن اخلامس عشر و تطورت تدرجييا عرب مراحل حىت  و هناك من يري أن العوملة فكرة
 .احلايل اختذت الشكل

 

أفكار الدين املسيحي و  رالنتشاالعوملة نتيجة  بدأت يف القرن اخلامس عشر حيث نشأت: املرحلـة األولــىـ 
 .الكنيسةزيادة سلطة 

 

العالقات الدولية و القانون  بدأت يف منتصف القرن الثامن عشر مع بداية احلديث عن :املرحلـة الثانيــة ـ
 :الدويل

 

 اختراعات القرن التاسع عشر و حىت منتصف القرن العشرين حيث شهد العامل من بداية :ـ املرحلــة الثالثـة
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 .االتصاالتو تقدما يف املواصالت و 

 

قد امتدت من منتصف القرن العشرين حىت السبعينات من نفس القرن و شهدت هذه  و: ـ املرحلـة الرابعـة
 . النووية إىل القمر و التعديد باحلروبظهور منظمة األمم املتحدة و التنافس بني الدول للوصول  املرحلة

 

ما بعد احلرب الباردة و والدة الشركات العابرة  و هي اليت تشهدها حاليا و متثل فترة: ـ املرحلـة اخلامسـة
 .سيادة األمم املتحدة للقارات و الشركات متعددة اجلنسيات و

 

العوملة األوىل  امتدتإىل القرن التاسع عشر ، تعود  و على عكس من ذلك يرى البعض أن العوملة فكرة حديثة جدا
القطار و اختراع اهلاتف ، و حتول العامل خالل هذه املرحلة من عامل  استخدام نتيجة 1920إىل  1800من سنة 
 . إىل متوسط احلجم كبري جدا

 

ثورة املعلومات و  اية الثمانيات و تدعمت و قويت مع أما العوملة الثانية فقد بدأت منذ سقوط جدار برلني يف
  .العامل من عامل متوسط احلجم إىل عامل صغري جدا و خالهلا حتول االتصاالت

  ومظاهرهاأنواع العوملة 

   :عوملة اإلعالم  .1

وهو كندي صاغ مفهوم القرية العاملية يف ، »يوهان« أول من حتدث عن هذا النوع من العوملة هو عامل االجتماع
تنبأ خبسارة الواليات املتحدة يف حرب فيتنام بفضل التلفزيون الذي كان له تأثرياً كبرياً وهو الذي   اية الستينيات

وعدد ,وجسامة خسارا  , حيث نقل للعامل بالصوت والصورة بشاعة هذه احلرب, بتحويل العامل اىل قرية عاملية 
ة األمريكية لوقف نزيف هذه احلرب ضغط الرأي العام األمريكي والعاملي على اإلدار إىلضحاياها وأدى بالنتيجة 

   / .1973/القذرة يف عام 

  العوملة السياسية 

وتعين نشر القيم الغربية يف جمال السياسة بالدعوة إىل األخذ بالدميقراطية الغربية بوصفها نظاما للحكم ، مع ما 
دساتري ، ورأي عام ، وغري يتطلبه ذلك من تعددية سياسية ، وأحزاب ، وحرية يف التعبري ، وجمالس تشريعية ، و

وهذا النوع وإن كان قد تغلغل يف جمتمعاتنا منذ االستعمار العسكري الغريب يف القرنني املاضيني، إال أنه . ذلك 
  . تزايد وانتشر بعد إطالق مصطلح العوملة انتشارا ملحوظا
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  العوملة الفكرية والثقافية واالجتماعية

األدب الغريب الذي أخذ يتسلل : إىل الكون واحلياة واإلنسان ، بوسائل منها وتعين نشر الفكر الغريب يف النظر  
إىل جمتمعاتنا باسم احلداثة ، وشبكة املعلومات الدولية والفضائيات اليت أصبح انتشارها يف العامل ممكنا ، بعد أن 

  . غزا الغرب الفضاء وثبت فيه عددا كبريا من األقمار الصناعية

   : العوملة االقتصادية

احلرية االقتصادية ، وفتح األسواق ، وترك األسعار للعرض والطلب : وتعين نشر القيم الغربية يف جمال االقتصاد مثل
، وعدم تدخل احلكومات يف النشاط االقتصادي ، وربط اقتصاد الدول النامية باالقتصاد العاملي ، حبيث يصبح العامل 

ج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية ، وقسم يستهلك ويستورد مقسما إىل قسمني ال ثالث هلما ؛ قسم ينت
وهذا هو مغزى االستعمار قدميا وحديثا ، أعين امتصاص خريات . فقط وهو الدول النامية ومنها الدول اإلسالمية

  . الشعوب الضعيفة وجعلها دائما تابعة للدول الصناعية الغربية 

   ة االقتصاديةمالحظة هامة هناك حبث خاص حول العومل

  و اجيابيااسلبيات العوملة 

  :سلبيات العوملة: أوالً         

  تقليص درجة سيادة الدولة القومية وإضعاف السيادة الوطنية يف مجيع ااالت .1
فرض سياستها و  املتحدة يفالواليات  تفرد ظهور نظام أحادي القطبية و غياب التوازن يف العامل بعد .2

 نفوذها

  

البشري و تطور األسلحة  االستنساخاهلائل يف جمال اهلندسة الوراثية و  مالتقيي القلق الناجم عنتزايد  .3
 .و البيولوجي يالكيميائ بنوعيها

 

 األصولية،التطرف و  باملخدرات اإلرهامثل جتارة  تزايد املشكالت العاملية أو املشكالت عابرة احلدود .4
 .البيئة النفايات النوويةمشكالت  املافيا،و  العصابات، العنف،
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املستوى املعيشي و  اخنفاضإىل جانب  االقتصاديالنمو  زيادة ديون العامل الثالث و اخنفاض معدالت .5
 .املتطرفةاهلجرة و ساهم يف تغذية احلركات  مما شجع. ارتفاع نسبة البطالة

 

سيؤدي إىل زيادة اعتماد زيادة سيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على حركة التجارة واالستثمار مما  .6
الدول النامية على الواردات من هذه الشركات األمر الذي يؤدي إىل ضعف اإلنتاج يف الدول النامية لعدم 

 .قدرا على املنافسة

 اهلجرة حبثا عن العمل  إىل األفرادتفشي البطالة اليت تدفع  .7

 وتركيز الثروة عند فئة معينة من الناس و بالتايل اتساع الفروق بني طبقات اتمع  .8

  .فقدان اهلوية و طمس معامل الشخصية  .9

من مبادئ و قيـــم و ديـــــن و استحداث  األصليةحتطيم مقومات اتمع  .10
 .األهليةو انتشار احلروب  أخرىمقومات 

  .عامل تعميق التفاوت االقتصادي بني بلدان ال .11

  .و حماولة تفكيك اتمع  األسريالقضاء على الترابط  .12

 .غريهباستغالهلم صناعيا و  األطفالحتطيم طفولة ماليني  .13

  

  :إجيابيات العوملة ثانيا

صار الكمبيوتر مثاال  اإلنسانيةإىل مزيد من رفاهية  إن التقدم العلمي الذي صاحب العوملة يؤدي .1
وزادت  االتصاالتمتسارعة أوجدت الثورة اهلائلة يف املعلومات و  ملا أجنز من تطورات علمية

 . بسرعة هائلة اإلنتاج اإلنسان على كفاءةمن 

إن العوملة تعمل على استقرار احلياة اإلنسانية وازدهارها،كما تؤثر تأثريا إجيابيا يف حركة  .2
 .التاريخ،وتعمل على خلق نوع من التعاون يف مجيع ااالت

ن احلوار املتبادل بني األديان والثقافات والذي يؤدي بدوره إىل ترسيخ التعاون إجياد نوع م .3
 .والتعايش بني الشعوب

إلغاء املسافات بني الدول وتوحيد املقاييس واملواصفات للمنتجات يف خمتلف أحناء  .4
 .العامل،وحتسني جودا

 .الدميقراطية االجتماعية ، وتوفريإزالة التجزئة االقتصادية .5

الفرص ملن لديه املهارة والقدرة للعمل واالستفادة من خرباته،كما تساعد الدول الفقرية تتيح  .6
 .للخروج على أزماا
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 .من الثقافات بالئمهم فتح اال أمام األفراد الختيار ما .7

  

  أثار العوملة على الدول النامية

 .الفقرية خالل األزمات املاليةل العاملي لوجود آلية دولية تكفل محاية الدو افتقار النظام االقتصادي .1

حماوالت الدول املتقدمة فرض أجندة من األولويات تراعي مصاحلها  تعرض الدول النامية لضغوط بسبب .2
 الوقت الذي إذا حتدثت فيه الدول النامية عن حقوق امللكية الفكرية وحقها يف محاية االقتصادية، يف نفس

 .الدول املتقدمةمواردها ال جتد اعترافاً أو قبوالً من 

الدويل  التنمية االقتصادية يف الدول النامية بعملية العوملة، حيث أدت إىل تراجع التمويل تأثر عمليات .3
ما أدى إىل زيادة أعداد  م، وهو1992املقدم للتنمية االقتصادية يف الدول النامية إىل اخلُمس منذ عام 

 .الدول النامية  ر عاطل يفالبطالة يف دول اجلنوب؛ حيث وصلت إىل حوايل مليا

ملعوقات ال عالقة هلا بالتجارة عند دخوهلا أسواق الدول املتقدمة، مثل  تعرضت صادرات العامل الثالث .4
ومعايري الصحة والسالمة، وكذلك تعرض أسعار هذه الصادرات للتدهور؛ حيث إن  معايري العمل

 .ين املاضينياحلالية ال تعكس أسعارها احلقيقية طوال العقد أسعارها

 بتفضيل بعض الدول وميش الضعفاء والتذرع بالعوملة الستخدام النفوذ وفرض اهليمنة مساح العوملة .5

النمو، وهو  واستخدام القوة والعقوبات االقتصادية، وكذلك حجب التكنولوجيا عن الدول الساعية إىل
 .الطرفني االقتصادية بنيما يزيد من حدة الصراع بني الشمال واجلنوب، ويزيد الفجوة 
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  العوملة االقتصادية 

حجم التعامل يف السلع و اخلدمات  تعرف على أا تعاون اقتصادي متنامي موع دول العامل و الذي حيتمه ازدياد
  و تنوعها عرب احلدود باإلضافة إىل تدفق رؤوس األموال الدولية و االنتشار املتسارع للتقنية يف العامل

للعوملة يعين هيمنة منط اإلنتاج الرأمسايل وانتشاره بعمق ال بل هيمنة النمط األمريكي ال سيما وأن 
الرأمسالية كنمط إنتاج تتغري مالحمها وأساليبها يف االستغالل عرب الزمن كما أنه ال بد من الربط بني نشأة العوملة 

  بقا تبقى العوملة االقتصادية هي األساس وهذا لعدة معطيات  

 العاملية

 :واالستثمار األجنيب املباشر

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                      

  العوملة االقتصادية

 االقتصادية اليت أدت إىل العوملة العوامل واألسباب

  االقتصادية العوملة مظاهر: املطلب الثالث 
  االقتصادية أنواع العوملة
 :العوملة االقتصاديةمؤسسات 

  العوملة االقتصادية

تعرف على أا تعاون اقتصادي متنامي موع دول العامل و الذي حيتمه ازدياد
و تنوعها عرب احلدود باإلضافة إىل تدفق رؤوس األموال الدولية و االنتشار املتسارع للتقنية يف العامل

للعوملة يعين هيمنة منط اإلنتاج الرأمسايل وانتشاره بعمق ال بل هيمنة النمط األمريكي ال سيما وأن املفهوم املعاصر 
الرأمسالية كنمط إنتاج تتغري مالحمها وأساليبها يف االستغالل عرب الزمن كما أنه ال بد من الربط بني نشأة العوملة 

   .وانتشار الشركات متعددة اجلنسية

بقا تبقى العوملة االقتصادية هي األساس وهذا لعدة معطيات  بعد تعريف العوملة سا

  االقتصادية اليت أدت إىل العوملة العوامل واألسباب

  :على التجارة العاملية اخنفاض القيود 

العاملية التطور الصناعي يف الدول النامية وزيادة تكاملها مع السوق 
 :الدولية تكامل أسواق املال  

واالستثمار األجنيب املباشر تدفقات رأس املال اخلاصزيادة أمهية  
  :النقل واالتصاالت التقدم التكنولوجي واخنفاض تكاليف  

  االقتصادية العوملة

 

ü العوملة االقتصادية

ü العوامل واألسباب

ü 
ü أنواع العوملة
ü  مؤسسات

العوملة االقتصادية

تعرف على أا تعاون اقتصادي متنامي موع دول العامل و الذي حيتمه ازدياد
و تنوعها عرب احلدود باإلضافة إىل تدفق رؤوس األموال الدولية و االنتشار املتسارع للتقنية يف العامل

املفهوم املعاصر 
الرأمسالية كنمط إنتاج تتغري مالحمها وأساليبها يف االستغالل عرب الزمن كما أنه ال بد من الربط بني نشأة العوملة 

وانتشار الشركات متعددة اجلنسية

بعد تعريف العوملة سا

العوامل واألسباب

•  
•  
•   
•  
•  

 
العوملة مظاهر

 
الدرس
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 :التكنولوجية الثورة العلمية .1

التطور التكنولوجي وقد أدي تطور تكنولوجيا النقل واالتصال إللغاء نتيجة إن تكنولوجيا املعلومات هي 
متجاورة،  نقل السلع جوا وبسرعة بني أسواق تناميالوقت املسافة بني خمتلف البلدان، كما  حواجز

اإللكترونية لنقل الصوت والبيانات  االتصالكما تطورت وبسرعة وسائل  كدول اإلحتاد األوريب مثالً ،
ما  لعاملية السريعة، وهوالتليفونية ا االتصالاإللكتروين، والفاكس واالنترنيت، وشبكات  متضمنة الربيد

عملياا يف  أتاح ملصانع ومنظمات خدمية أن ختدم أسواقًا أوسع وأكثر، ومسح لشركات أن تركز بعض
من أهم  اإلنترنيتوكانت شبكة  منطقة معينة مع تقدمي منتجاا عرب فروع ختتار مواقعها قرب عمالئها،

 .استخدام هذه الشبكة عديدة االتوقد أصبحت جم. ما أفرزته ثورة تكنولوجيا املعلومات

 :اإلقليمية التكتالت .2

ترتع مها مجيع قيود التجارة وتسود احلرية يف انتقال السلع  شكل أسواق مشتركةتهذه التكتالت الدولية 
 .العاملية ورؤوس األموال

  GATT:والتجارة ةللتعريفاالتفاقية العامة  .3

 ةللتعريفبدأ تنفيذ االتفاقية العامة  العاملي اجلديد حيثم، أعلن قيام النظام التجاري 1994يف أبريل عام 
م، وتقضي االتفاقية بتحرير تدرجيي زمنيا ونوعيا 1995 اعتبارا من بداية" اجلات"اجلمركية والتجارة 

واخلدمات وامللكية الفكرية، وقد أدى إبرام هذه االتفاقية وما تضمنته من خفض  للتجارة العاملية يف السلع
أيسر  اجلمركية وحصص االسترياد إىل اإلسهام يف عوملة التجارة واالستثمارات وجعلها ةللتعريف تدرجي

 على نطاق أسواق الدول األعضاء يف هذه االتفاقية

 :التحالفات اإلستراتيجية لشركات عمالقة .4

كترونية، اإلل االتصالوتسويق وسائل  يف صناعة" موتور وال"مع " توشيانا"ومن أمثلة التحالفات حتالف 
مع " فورد"الف كل من ويف صناعة السيارات حت يف صناعة شرائط الفيديو،" فيليبس"مع " سيمتر"و
 ."تويوتا" مع" ورترتال موج"و " مازدا"

 :و املتعددة اجلنسيات  العاملية الشركات .5

 تنامي ظهور " Borderless management" حدود جغرافية مع تزايد االجتاه حنو إدارة الال

السوق احمللية،  وتأثري الشركات العاملية، بعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعدد ونشر الفروع يف
الفائق الذي هيأته شبكات املعلومات  تطور األمر لتعدد ونشر الفروع اخلارجية عامليا ال سيما مع الدعم

عددة اجلنسيات والعربة للقارات وتأثري وسطوة الشركات مت العاملية والتجارة اإللكترونية، وتزايد حضور
 .العاملية على املساحة

 :معايري اجلودة .6

جنيف مواصفات  ومقرها (ISO) وضعت املنظمة الدولية للمواصفات القياسية م،1987يف عام 
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الصناعية الكربى بشكل عام،  قياسية عاملية اتفقت داخل اموعة األوروبية بشكل خاص والدول
وهذه مواصفات إدارة اجلودة .واملنتجات الغذائية منتجات الكهرباء ماعدا لتوحيدها لكافة املنتجات

أصبحت هذه الشهادة  على عوملة أنشطة األعمال ال سيما بعد أن املؤشرات أحد 9000املعروفة باإليزو 
تسعى ألن تزاول أنشطتها يف أوروبا أو تكتسب مسعة وشهرة  عديدة حول العام وبسرعة هدفا لشركات

 دخل عاملي للجودة الشاملةمل متبنية

 :العاملية زيادة حركة التجارة واالستثمارات .7

  :يلي وميكن تلخيص ذلك فيما
  الصادرات عرب العامل تزايد حجم •
املصانع يف الواليات  اليابانيون بشراء العديد من فمثال قام: اخلارجية تزايد حركة االستثمارات العاملية •

 .لزرع مانعهم يف البلدان اليت تضم أسواقهم املتحدة األمريكية وأوربا وذلك

كثري من دول  والتسعينيات من القرن العشرين ألغت فخالل الثمانينات :انفتاح النظم املالية العاملية •
 األمريكية سقوف أسعار الفائدة ومسح هذا لكثري من البنوك، أن جتدب أوروبا الغربية والواليات املتحدة

نفس الوقت خففت القيود على إنشاء فروع  ويف. هلم أسعر فائدة أعلىأكثر، قدمت  مستثمرين أجنب
 .انفتاحاوهكذا أصبحت النظم املالية العاملية أكثر  أجنبية، لبنوك

  االقتصادية أنواع العوملة

  "عوملة مالية" و" العوملة اإلنتاجية أو عوملة اإلنتاج " رئيسيني مها يف نوعنياالقتصادية  العوملةتتحدد 

  االنتاجعوملة  )1

املالية  حيدث بالنسبة للعوملة املالية، وتتحقق العوملة كما يالحظ أن عوملة اإلنتاج تتم بدون وجود أزمات مأساوية
   :اجلنسيات، وتتبلور عوملة اإلنتاج من خالل اجتاهني املتعددة بدرجة كبرية من خالل الشركات

 : الدولية التجارة االجتاه األول واخلاص بعوملة •

  وهذا بشكل كبري التسعينيات يالحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبرية خالل عقد حيث
 :األجنيب املباشر االجتاه الثاين واخلاص باالستثمار •

زيادة معدل منو التجارة العاملية  وأكرب من االستثمار األجنيب املباشر زاد مبعدل أسرع يالحظ أن معدل منو
يف إحداث املزيد من العوملة واليت  دور الشركات املتعددة اجلنسياتإىل  ذلك بالدرجة األوىل ويرجع

العمليات  املزيد من التحالفات اإلستراتيجية فيما بينها إلحداث املزيد من عوملة على خوض تعمل بدورها
 .يف جمال التكنولوجيا واألسواق
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 العوملة املالية )2

باالنفتاح املايل، مما أدى إىل تكامل  والتحول إىل ما يسمى التحرير املايل،األساسي لعملية  تعترب العوملة املالية الناتج
احمللية بالعام اخلارجي من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس ميكن االستدالل عن العوملة  وارتباط األسواق املالية

  :مبؤشرين مها املالية

 : املؤشر األول •

 .الدول الصناعية املتقدمة والسندات يف األسهم،تطور حجم املعامالت عرب احلدود يف خيص 

 : املؤشر الثاين •

 .النقد األجنيب على الصعيد العاملي خيص دوران

  

 :مؤسسات العوملة االقتصادية

النظام النقدي الدويل والنظام املايل والنظام :ميكن القول أن العوملة االقتصادية تنطوي على ثالثة نظم رئيسية هي
  :ويقوم على إدارة هذه األنظمة الثالث ثالثة منظمات اقتصادية عاملية هي على التوايلالتجاري الدويل 

وتقوم هذه املنظمات ) OTW(ومنظمة التجارة العاملية) BW( الدويل والبنك) FMI(صندوق النقد الدويل
  .إىل الشركات املتعددة اجلنسيات ةوهذا باإلضاف.بإدارة السياسات االقتصادية للعوملة

ق النقد الدويل خيتص بإدارة السياسة النقدية و البنك لدويل خيتص بإدارة السياسة املالية ومنظمة التجارة فصندو
  .العاملية ختتص بإدارة الساسة التجارية العاملية
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  األميـــة 

 

األمية، إال أن هناك تعريف أدىن ميكن االتفاق عليه وهو عدم معرفة القراءة والكتابة 

وخيتلف مفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة باختالف اتمعات لدرجة أن بعض اتمعات املتطورة تعترب األمي من 
  . كتابة بالتعامل مع اإلعالم اآليل

 من) 10(يف اجلزائر فهو من ال يعرف القراءة والكتابة بأي لغة، وقد جتاوز السن العاشر 
 . وهذا التعريف هو الذي اعتمد يف تقييم وضعية األمية يف اجلزائر إىل يومنا هذا 

بدراسة شاملة معمقة باستثناء بعض البحوث والدراسات اجلامعية ذات الطابع 
  . األحادي ، وهذا مؤشر يدل على عدم اعتبار حمو ألمية من األولويات الوطنية

توفري تعليم شعيب و رخيص ألبناء الفقراء يف الكتاتيب اليت مل تتسع إال لعشرة يف املائة من مجلة أطفال 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                   

 : تعريـف األميـة

   :أسباب األمية

 :أسباب تفشي األمية يف البلدان العربية

 : عالفرد واتماآلثار السلبية لألمية على 

  إستراتيجية حمو األمية يف اجلزائر

  :األميـة تعريـف

األمية، إال أن هناك تعريف أدىن ميكن االتفاق عليه وهو عدم معرفة القراءة والكتابة  فمهما تعددت تعار ي
  . بأي لغة كانت ويف سن معينة

وخيتلف مفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة باختالف اتمعات لدرجة أن بعض اتمعات املتطورة تعترب األمي من 
كتابة بالتعامل مع اإلعالم اآليلال يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة وال

يف اجلزائر فهو من ال يعرف القراءة والكتابة بأي لغة، وقد جتاوز السن العاشر  أما مفهوم األمي
وهذا التعريف هو الذي اعتمد يف تقييم وضعية األمية يف اجلزائر إىل يومنا هذا 

بدراسة شاملة معمقة باستثناء بعض البحوث والدراسات اجلامعية ذات الطابع أنه حلد اآلن مل حيض مشكل األمية 
األحادي ، وهذا مؤشر يدل على عدم اعتبار حمو ألمية من األولويات الوطنية

   :األمية أسباب
  

 :التارخييةاألسباب 

توفري تعليم شعيب و رخيص ألبناء الفقراء يف الكتاتيب اليت مل تتسع إال لعشرة يف املائة من مجلة أطفال 
 .املرحلةهذه 

 

ü تعريـف األميـة
ü أسباب األمية
ü أسباب تفشي األمية يف البلدان العربية
ü  اآلثار السلبية لألمية على
ü إستراتيجية حمو األمية يف اجلزائر

 

تعريـف )1

مهما تعددت تعار ي
بأي لغة كانت ويف سن معينة

وخيتلف مفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة باختالف اتمعات لدرجة أن بعض اتمعات املتطورة تعترب األمي من 
ال يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة وال

أما مفهوم األمي      
وهذا التعريف هو الذي اعتمد يف تقييم وضعية األمية يف اجلزائر إىل يومنا هذا  .عمره

أنه حلد اآلن مل حيض مشكل األمية 
األحادي ، وهذا مؤشر يدل على عدم اعتبار حمو ألمية من األولويات الوطنية

أسباب )2
 

األسباب  .1
توفري تعليم شعيب و رخيص ألبناء الفقراء يف الكتاتيب اليت مل تتسع إال لعشرة يف املائة من مجلة أطفال  •

هذه 

 
الدرس

10



- الجزء الثاني–سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار   

 
32 

والثانوية والعالية  االبتدائيةتوفري تعليم أجنيب حديث لعدد قليل وحمدود من أفراد الشعب يف املدارس  •
 .رية خلدمة النظام اإلداري يف البالدواألجنبية، وكان الغرض منه توفري بعض الكوادر اإلدا

 

  :التعليميةاألسباب  .2

وذلك بسبب ازدياد  االبتدائي،عجز النظام التعليمي عن استيعاب مجيع األطفال الذين هم يف سن التعليم  •
 .املدارسمنو السكان السريع من ناحية، وقلة املوارد املالية الضرورية إلنشاء عدد كاف من 

ارتفاع نسبة الفاقد التعليمي وما ينتج عنه من اخنفاض يف مستوى الكفاية الداخلية للنظام التعليمي وخاصة  •
يف املرحلة االبتدائيـة نتيجة لظاهـريت الرسـوب والتسرب وتبني الدراسات أن هناك أسباباً كثرية 

 .اب التربويةو األسب واالقتصادية،منها األسباب االجتماعية  التسرب،ومتداخلة هلذا 
 

 : و فيما يلي توضيح هذه األسباب بالتفصيل
 

 :االقتصاديةاألسباب االجتمـاعية و  .3

اماك األوالد املفرط يف األعمال املرتلية والسيما البنات مما ال يترك هلم وقتاً للدراسة يف املرتل باإلضافة  •
 .يسبب هلم من إجهاد جسمي يعوقهم عن الدراسة إىل ما

 
االقتصادي مما يؤدي إىل عدم قدرة اآلباء على سداد املصروفات املدرسية أو استخدام األبناء  ختلف األسرة •

 .للقيام ببعض األعمال للمسامهة يف حتمل نفقات األسرة
 

وقد دلت بعض الدراسات أن لوجود عدد كبري من أفراد األسرة غري املتعلمني صلة  والتربوي،الثقايف  •
 إجيابية بظاهرة اإلهدار والتسرب

 :األسباب التربوية .4

ذلك أن متوسط الفترة اليت ينفقها املتسربني يف الصف أطول من  :بالتسربالرسوب عامل رئيسي يرتبط  •
وعدم  املعلمني،رسوب إىل عوامل خمتلفة أمهها سوء نوعية ال دفيه، ويعوالفترة اليت ينفقها املستورون 

 .التالميذاملباالة بالتعليم و نظام االمتحانات، وعدم جدية 
  

فكثري من األوالد يتركون املدارس قبل  :االقتصاديةعدم وجود عالقة بني النظام التربوي و حاجات البيئة  •
 .األوان بغرض استفادة األسرة منهم للعمل
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ومعلموها  مالئمة،وأجهزا غري  للتالميذ،كثري من املدارس أبنيتها قدمية وغري جذابة  :سيئةبيئة مدرسية  •
 .وصفوفها مزدمحة يبالون،ال 

 
 

 :أسباب متنوعة و تشمل .5

 .موت األبوين أو أحدمها و اضطرار الولد إىل حتمل مسئولية العائلة •
 

عوائق جسمية أو صعوبات عاطفية و عدم توافقه مرض التلميذ وخباصة املرض املستمر أو وجود  •
 .االجتماعي أو عدم رضاه عن املدرسة

 
 : األسباب اإلستراتيجية .6

 . نقص شعور بعض املسؤولني خبطورة األمية وأخذهم الدور الطبيعي يف القضاء عليها •

 خالل مدة حمددةعدم األخذ بالتشريعات اليت تلزم األميني االلتحاق بالفصول املسائية حملو أميتهم  •

بفصول حمو األمية  االلتحاقعدم قيام أجهزة اإلعالم املختلفة بدور فعال يف توعية األميني وحثهم على  •
 .واإلفادة من الفرص واإلمكانات املتاحة هلم

عدم تكافؤ توزيع اخلدمات التعليمية بني الريف ، وعدم وجود خريطة تربوية تضمن عدالة توزع  •
 .اخلدمات التعليمية

 

 

 :األمية يف البلدان العربية أسباب تفشي )3

  :  تعود ظاهرة تفشي األمية يف البالد العربية إىل أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية نذكر منها
 لزيادة السكانية الكبرية يف البالد العربيةا •
 .ضعف الكفاية الداخلية ألنظمة التعليم اليت تؤدي إىل تسرب األطفال من التعليم   •
 .عدم تطبيق التعليم اإللزامي بشكل كامل يف معظم أقطار الوطن العريب  •
 .عجز معظم احلكومات العربية عن حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية التربوية  •
 .عدم جدوى اإلجراءات اليت تتخذ بشأن مكافحة األمية وتعليم الكبار يف البالد العربية   •
 .ماعية يف البالد العربية بالتنمية التربوية التعليميةعدم ربط التنمية الثقافية واالجت  •
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 تدين مستوى املعيشة واخنفاض مستوى الدخل يف معظم األسر العربية   •

 
 : عالفرد واتملألمية على  اآلثار السلبية )4

  
  :آثار األمية على الفرد  .1

 .صعوبة التعامل مع اآلخرين •

 . باستخدام اآلالت احلديثةعدم القدرة على إتباع التعليمات اخلاصة  •

 . عدم اإلدراك الواعي للعامل بأمهية االلتزام بقواعد األمن الصناعي •

هلذا كان العمال األميون أكثر  السهلة، االتصالزيادة مشكالت اإلدارة مع العمال لفقـدان وسيلة  •
 .والتمارضالعناصر يف اخلروج على نظام املؤسسات وعدم احترام مواعيد العمل 

  ار العامل إىل عنصر االختيار يف حتصيل ثقافتهافتق •
   

  : آثار األمية على اتمع .2

 تؤدى األمية إىل نشـر البطـالة و الفقـر •

 تعـوق األمية منو األفراد اجتماعياً •

 صعوبة استغالل موارد الثروة املتاحة بالبالد •

 . عالقتها الكبرية باملشكلة السكانية •

 .على مستوى تعليم األبناء -خاصة األمهات  -تؤثر أمية اآلباء و األمهات  •

 
 :اختاذها يف سبيل مكافحة األمية التدابري الواجب )5

 .تطبيق التعليم اإللزامي ومده إىل اية التعليم األساسي من أجل سد منابع األمية •
 .إقامة دورات فاعلة لألميني الكبار  •
 الكبار والصغارتقدمي احلوافز املادية واملعنوية للمتحررين من األمية  •
 .نشر الوعي الثقايف بني مجيع أبناء اتمع   •
 .إجراء البحوث والدراسات اليت تعىن ذا اجلانب للوقوف على األسباب والنتائج  •
 .االستفادة من جتارب الدول املختلفة يف هذا اال   •
 .عد عملية مكافحة األمية مهمة وطنية جليلة  •
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   اجلزائرحمو األمية يف  إستراتيجية )6
  .      2012مع اية  %50تقليص عدد األميني احلايل بنسبة  •

 .2061استئصال األمية مع مطلع سنة  •

 :هذا و يستدعي ذلك 

v ربط حمو األمية بالتكوين املهين و بعامل الشغل.  

v  سنة مع تبجيل العنصر السنوي و سكان الريف 49-15إعطاء األمهية لشرحية.  

v  للتقييم و املتابعة الدورية من مجيع اجلوانب و على خمتلف األصعدة من طرف إخضاع عمليات حمو األمية

 .املصاحل املختصة

v  ا النسبة الوطنية و اخلصوص الواليات اليت تسجل نسبا منح األولوية للواليات اليت تفوق نسبة األمية

  %40تفوق 

v  اإلقليمية املعنية مبحو األمية سيدعم تطوير و توسيع جماالت التعاون مع املنظمات الدولية و العربية و

 .مسعانا الرامي إىل املسامهة من موقعنا يف التغلب على األمية يف عاملنا

و غاية كل مشروع  اإلنسانحمو األمية إىل جانب التعليم النظامي هو استثمار يف مشروع بناء  مشريا بأنّ 

حترير قرابة نصف مليون مواطن من أميتهم  إنّ. ألميةفاجلزائر عازمة على حتقيق أهدافها يف ميدان حمو ا. تنموي

شهرا موزعة  18أن مدة برنامج حمو األمية  بعد عامني فقط من تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية هلو خري دليل، علماً

 ).لكل فرد(على سنتني 
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  جنوب- احلوار مشال  

  .القائم االقتصادي النظام 

السبعينيات و خاصة إن املراقبني و الباحثني جيمعون على أن احلوار بني الشمال و اجلنوب تبلور بشكل واضح يف 

ظهرت قوة النفط كسالح، حيث عقد اجتماع للدول العربية املصدرة للنفط و قرروا 
  باملائة،  50

أن احلوار " و قد توالت التصرحيات بعد اختاذ هذا اإلجراء من طرف عدة مسئولني فوزير اخلارجية الفرنسي أعلن 
بأن عصر الطاقة الرخيصة الذي " بني العرب و أوربا هو أحد اآلمال و االهتمامات لكال اجلانبني ، و آخر أقر 

. " 

أنه ألكثر من عشرين عام الدول املصدرة للبترول قد مولت 

ال غىن عنه يف هذه الظروف حيث جيب أن يبىن على أساس العدالة و املنفعة للطرفني ال على 

تتعمق أكثر ، و أن ) دول الشمال الصناعية 
  . سياسة املساعدات و القروض اليت تبنتها الدول الصناعية يف حتقيق التنمية سياسة فاشلة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

احلوار مشال                                               
  جنوب– مفهوم احلوار مشال 
  جنوب-أسباب احلوار مشال

  خالصة

  جنوب- مفهوم احلوار مشال 

 عدالة عن عدم املترتبة االقتصادية للمشاكل حلول إجياد دف تفاوض

إن املراقبني و الباحثني جيمعون على أن احلوار بني الشمال و اجلنوب تبلور بشكل واضح يف 
  بعد األزمة النفطية

ظهرت قوة النفط كسالح، حيث عقد اجتماع للدول العربية املصدرة للنفط و قرروا  1973ففي أعقاب حرب 
50باملائة و اتفقوا كذلك على خفض اإلنتاج إىل  70رفع األسعار بنسبة 

و قد توالت التصرحيات بعد اختاذ هذا اإلجراء من طرف عدة مسئولني فوزير اخلارجية الفرنسي أعلن 
بني العرب و أوربا هو أحد اآلمال و االهتمامات لكال اجلانبني ، و آخر أقر 

" . ة إىل ايتهقامت عليه اقتصاديات الدول الصناعية الغربية قد أتى فجأ

أنه ألكثر من عشرين عام الدول املصدرة للبترول قد مولت " هواري بومدين   كما ذكر الرئيس اجلزائري
  ". التنمية الصناعية الغربية

ال غىن عنه يف هذه الظروف حيث جيب أن يبىن على أساس العدالة و املنفعة للطرفني ال على الطرفني  بني
   و اهليمنة و العالقات غري املتكافئةأساس االستغالل 

دول الشمال الصناعية ( و املستهلكني ) دول نامية ( هذا ما جعل فكرة احلوار بني املنتجني 
سياسة املساعدات و القروض اليت تبنتها الدول الصناعية يف حتقيق التنمية سياسة فاشلة

 

ü  مفهوم احلوار مشال
ü أسباب احلوار مشال
ü خالصة

  

مفهوم احلوار مشال 

تفاوضهو 

  

إن املراقبني و الباحثني جيمعون على أن احلوار بني الشمال و اجلنوب تبلور بشكل واضح يف 
بعد األزمة النفطية

ففي أعقاب حرب 
رفع األسعار بنسبة 

و قد توالت التصرحيات بعد اختاذ هذا اإلجراء من طرف عدة مسئولني فوزير اخلارجية الفرنسي أعلن 
بني العرب و أوربا هو أحد اآلمال و االهتمامات لكال اجلانبني ، و آخر أقر 

قامت عليه اقتصاديات الدول الصناعية الغربية قد أتى فجأ

كما ذكر الرئيس اجلزائري
التنمية الصناعية الغربية

بنيفاحلوار 
أساس االستغالل 

هذا ما جعل فكرة احلوار بني املنتجني 
سياسة املساعدات و القروض اليت تبنتها الدول الصناعية يف حتقيق التنمية سياسة فاشلة

 
الدرس

11
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كتجارة األسلحة اكل اليت تتطلب تعاون ، و تكاثف دويل ملواجهتها ، هذا إىل جانب بروز العديد من املش
كلها أمور تعزز احلوار أكثر من ذي قبل  املخدرات ، اجلرمية املنظمة ، اإلرهاب و األمن ، اهلجرة السرية ، البيئة

    : ، و عليه فإن احلوار و التعاون مشال جنوب جيب أن يشمل أمور عدة 

  وانب السياسية و األمنية جيب أن ميس احلوار اجل •
  جيب أن ميس احلوار اجلوانب االقتصادية و املالية  •
  جيب أن ميس احلوار اجلوانب الثقافية و االجتماعية •

  

  جنوب-أسباب احلوار مشال

  بالنسبة لدول اجلنوب

اليت   إن الدول النامية حتصل على قليل من القيمة املضافة على أسعار املواد األولية و السلع األساسية •
  .صدرا إىل الدول الصناعية

جممل االتفاقيات القدمية تتميز بعدم اإلنصاف و أا تعود بالنفع على دول الشمال على حساب اجلنسيات  •
 دول اجلنوب

ازدواجية النظام الليربايل ففي حني يدعوا لتحرير التجارة و إلغاء الرسوم اجلمركية هو ميارس التضييق على  •
غياب التكنولوجيا كان يفرض   تصدرها الدول النامية بشروط تعجيزية خاصة يف ظلتدفق السلع اليت 

  .شروط على السلعة املستوردة أو مبمارسة سياسة محائية على عكس ما يدعوا له النظام الرأمسايل 
  .انعدام مشاركة دول اجلنوب يف صنع القرارات الدولية •
نامية و هو ما أدى إىل إعالن عدد من الدول عن عدم ازدياد الديون اخلارجية املستحقة على الدول ال •

  قدرا على دفع املستحق عليها
إدراك دول اجلنوب بان اقتصادياا تعاين من خلل بنيوي و ذلك العتمادها على تصدير املواد األولية و  •

بالتكنولوجيا من  افتقارها للتكنولوجيا املطلوبة لدخول جمال التصنيع و هو ما عزز مفهوم احلوار و املطالبة
  .اجل كسر منط التبعية و تشجيع التصنيع

طلبت دول اجلنوب بوضع مدونة دولية لقواعد و سلوك الشركات متعددة اجلنسيات لضمان عدم  •
تدخلها يف الشؤون الداخلية للبلدان املضيفة و تأمني التوافق بني نشاط هذه الشكات و عمليات التنمية يف 

  .ستثمار أرباحها يف الدول املعنية الدول املضيفة و إعادة ا
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ناهيك عن احلالة اليت تشهدها جل البلدان العربية و النامية من عدم استقرارها األمين و السياسي و تدهور  •
  أوضاع الشرق األوسط ، ما هي إال عوامل جذابة لتبين احلوار كأساس و منهج على أي ج أو حل آخر

  بالنسبة لدول الشمال

الدول الصناعية هو احلصول على ضمانات الستمرار تدفق موارد الطاقة فهي تزيد ضمان فمحور أهداف  •
وفرة إمداد الطاقة األحفورية و ضمان استمرار هذا التدفق و استقرار أسعاره و املشاركة يف وضع 

  .السياسة اإلنتاجية و التسويقية
ات على الدول الصناعية ، و كذلك شيوع يف اآلونة األخرية مصطلح أوبك للغاز و ما رافقه من تداعي •

شيوع مصطلح الطاقة املتجددة و الطاقة البديلة و ما تسخر به دول اجلنوب كلها عوامل تستدعي أن 
  . يكون اجلنوب طرفا أساسيا للحوار ملا ميلكه من مصادر للطاقة البديلة كصحراء اجلزائر

أسواقها يف العامل النامي، خاصة و أن الصراع كما أن الدول الصناعية حباجة إىل زيادة اهتمامها بتوسيع  •
يف أوجه بني الدول الصناعية الكربى لالستحواذ على أعلى نسبة من أسواق الشمال لتصريف منتجاا ، 
و كذا من أجل معاجلة بعض املشكالت اليت أفرزا العوملة مثل اجلرمية املنظمة اإلرهاب املخدرات جتارة 

  . جنوب البحر املتوسط األسلحة اهلجرة السرية من
لتعويض ذلك  ةكذا املؤمترات املتعلقة بالبيئة حديثا قد فرضت على الدول الصناعية احلد من الغازات الدفيئ •

جيب استعمال طاقة أقل تلويثا و الدول النامية تسخر على طاقة بديلة نظيفة و بالتايل هي وجهة مستهدفة 
  . من طرف الدول الصناعية

  

الشمال استحدثوا آلية جديدة من اجل تعزيز العالقات مع دول اجلنوب لتأهيل  كمحاولة من دول •
 : املتعلق باملساعدات املالية  02و ميدا  01ميدا اقتصاديات دول هذه األخرية منها برناجمي 

ذه مت التركيز فيها على حماولة يئة اقتصاديات الدول النامية املعنية  ) 1998/  1995(  01فربنامج ميدا 
املساعدات من إصالحات هيكلية ، اهتمام بالتجارة و ترقيتها ، و خصخصة املؤسسات العمومية االهتمام 

  .....................باملؤسسات الصغرية و املتوسطة ، تطوير القطاع املايل 
بني دول  هو يعمل على توفري أحسن السبل لتعميق الشراكة و التعاون ) 2000/2006(  02أما برنامج ميدا 

الشمال و دول اجلنوب و الذي يهدف لزيادة معدالت النمو داخل البلدان املعنية ، حتقيق منو خارج قطاع 
  احملروقات ، معاجلة بعض املشاكل كالبطالة و التضخم و دفع االستثمارات
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  خالصة
  

  .فواتري البترول املستورد ءإن دول الشمال تستطيع أن تعيد دورة رؤوس األموال مرة أخرى اليت دفعتها لقا
مما ال شك فيه بان وضع سياسة موحدة جتاه دول الشمال أو أي كتلة اقتصادية أخرى أصبحت ضرورة و حتمية ال 

مفر منها ، فالتحديات اليت ستواجهها تتباين بني ما هو اقتصادي مرتبط بتداعيات العوملة و إفرازاا ، و سياسي 
لف الدول باجتاه احترام حقوق اإلنسان و ج الدميقراطية و حاجة هذه الدول لبلورة مرتبط بتزايد الضغوط على خمت

تصور واضح موحد بشأن اإلصالحات الواجب التطرق هلا على مجيع األصعدة ، و عسكري تعكسه خمتلف 
  . االعتداءات و التهديدات اليت تطال العديد من دول اجلنوب خباصة العربية منها

يعترب حمورا رئيسيا و آلية هامة من أجل تعزيز احلوار و  جنوب –جنوب ب التنويه بان التعاون من هذا املنطلق جي
  .حتقيق التنمية
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  جنوب- جنوباحلوار 

 تبادل املوارد لوصف واألكادمييني من قبل صانعي السياسة
  .العاملي بلدان اجلنوب

البلدان املتقدمة وكذلك خلق ميزان قوى يعادل دول الشمال 

غريها من  مشترك و الطاقة والنفط وإنشاء بنك
 املساعدات اخلارجية بني الدول

وهذا النوع من " حلف مشال األطلسي يف اجلنوب
  .التحالف يهدف ليكون مبثابة بديل لس األمن أي من الدول الدائمة العضوية

 جنوبزيد من اجلهود ملكافحة الفقر وتطوير أساليب الرقي االجتماعي لتعبيد الطريق حنو حوار 

هذه اموعة الدولية من املسامهة يف صناعة القرارات الدولية املصريية، السيما تلك 

بغض النظر عن مصلحة العديد من الدول يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، ال تزال تواجه التعاون مع حتديات 
بنك  بني بلدان "ت هو عدم وجود ما يكفي من رأس مال كبري لبدء 

  تضارب املصاحل و عدم االستقرار السياسي و األمين يف  دول العامل الثالث و كثرة املشاكل العالقة

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

احلوار                                          
  جنوب-احلوار جنوب

  جنوب- مقترحات احلوار جنوب
  جنوب- حتديات احلوار جنوب

  جنوب-جنوب

من قبل صانعي السياسة تارخييا هو مصطلح يستخدم التعاون بني بلدان اجلنوب
بلدان اجلنوباملعرفة بني البلدان النامية، واملعروف أيضا باسم والتكنولوجيا و

  .الشمال تعنت بفعل جنوب للحوار مشال كبديل احلوار

  جنوب- مقترحات احلوار جنوب

البلدان املتقدمة وكذلك خلق ميزان قوى يعادل دول الشمال  من برامج املساعدات االعتماد على تقليل
  .ومواجهة اهليمنة الغربية القائمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا

الطاقة والنفط وإنشاء بنك يف استثمار مشترك العالقات االقتصادية من وحتسني تعزيز
املساعدات اخلارجية بني الدول التجارية اإلقليمية وتوفري االتفاقيات

حلف مشال األطلسي يف اجلنوب"وضع حتالف أمين خللق األمن والسالم والدعوة إلنشاء 
التحالف يهدف ليكون مبثابة بديل لس األمن أي من الدول الدائمة العضوية

زيد من اجلهود ملكافحة الفقر وتطوير أساليب الرقي االجتماعي لتعبيد الطريق حنو حوار تكثيف امل
هذه اموعة الدولية من املسامهة يف صناعة القرارات الدولية املصريية، السيما تلك ومن مثة متكني  جنوب

  .القرارات اليت توصف بالسيادية

  جنوب- حتديات احلوار جنوب

بغض النظر عن مصلحة العديد من الدول يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، ال تزال تواجه التعاون مع حتديات 
ت هو عدم وجود ما يكفي من رأس مال كبري لبدء مثال واحد من التحديا. كربى

 ).كبديل لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل" (اجلنوب 

تضارب املصاحل و عدم االستقرار السياسي و األمين يف  دول العامل الثالث و كثرة املشاكل العالقة

 

ü احلوار جنوب
ü مقترحات احلوار جنوب
ü حتديات احلوار جنوب

جنوباحلوار 

التعاون بني بلدان اجلنوب
والتكنولوجيا و

احلوار هذا ظهر

مقترحات احلوار جنوب

تقليل •
ومواجهة اهليمنة الغربية القائمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا

تعزيز •
االتفاقيات

وضع حتالف أمين خللق األمن والسالم والدعوة إلنشاء  •
التحالف يهدف ليكون مبثابة بديل لس األمن أي من الدول الدائمة العضوية

تكثيف امل •
جنوب

القرارات اليت توصف بالسيادية

حتديات احلوار جنوب

بغض النظر عن مصلحة العديد من الدول يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، ال تزال تواجه التعاون مع حتديات  •
كربى

اجلنوب 
تضارب املصاحل و عدم االستقرار السياسي و األمين يف  دول العامل الثالث و كثرة املشاكل العالقة •
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املشتركة، إال أن الواقع يثبت أن العالقات الثنائية بدل من التعاون بني كتلتني من أجل حتقيق األهداف  •
بني الدول املعنية طغت على جماالت التعاون أي أن العالقات الثنائية سامهت بشكل كبري يف تقلص محاس 
الدول املشتركة يف احلوار إىل احلد األدىن حيث إن بعض الدول ترى أنه إذا استطاعت حتقيق نتائج إجيابية 

  .قات الثنائية فال داعي للحديث عن تكتلعلى مستوى العال
خالصة القول أن كال الطرفني يردان حتقيق أقصى املنافع و األهداف ، فدول اجلنوب تريد استغالل  •

مواردها اليت تسخر ا و توظيف عائداا يف األوضاع الداخلية على مجيع املستويات و كذا حتسني 
، و كذا دورها يف رسم السياسة الدولية ، يف حني يكمن هدف  مكانتها يف العالقات االقتصادية الدولية

الشمال يف احلصول على هذه املواد بكميات كبرية و أسعار مقبولة من أجل ضمان املسرية السليمة 
  .القتصادياا 
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سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار   
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  االجتماعياحلوار  

حسب منظمة العمل الدولية يعترب احلوار االجتماعي كل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بني 
ممثلي احلكومات و ارباب العمل و العمال حول قضايا مشتركة و متعلقة بالسياسة االقتصادية و 

 احلكومة           

 .   مفهوم احلوار االجتماعي من بلد اىل اخر حسب االنظمة السياسية و االقتصادية لكل بلد 

  

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                        

  تعريف احلوار االجتماعي
  اسس احلوار االجتماعي   
  أهداف احلوار االجتماعي
  مناذج احلوار االجتماعي

  أشكال أخرى للحوار االجتماعي

  تعريف احلوار االجتماعي

حسب منظمة العمل الدولية يعترب احلوار االجتماعي كل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بني 
ممثلي احلكومات و ارباب العمل و العمال حول قضايا مشتركة و متعلقة بالسياسة االقتصادية و 

 . االجتماعية 

احلكومة            -أرباب العمل-النقابات: أطراف احلوار هم

مفهوم احلوار االجتماعي من بلد اىل اخر حسب االنظمة السياسية و االقتصادية لكل بلد خيتلف 

 

  اسس احلوار االجتماعي   

  وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة ملمثلي العمال االجراء

  وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة ملمثلي أرباب العمل

  اف احلواروجود ارادة سياسية متبادلة لكل اطر

  ضرورة احترام احلقوق االساسية ملمارسة احلق النقايب والتفاوض اجلماعي

  وجود تشريع وطين ينظم و يدعم احلوار االجتماعي

 

ü تعريف احلوار االجتماعي
ü    اسس احلوار االجتماعي
ü أهداف احلوار االجتماعي
ü مناذج احلوار االجتماعي
ü أشكال أخرى للحوار االجتماعي

تعريف احلوار االجتماعي

حسب منظمة العمل الدولية يعترب احلوار االجتماعي كل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بني  •
ممثلي احلكومات و ارباب العمل و العمال حول قضايا مشتركة و متعلقة بالسياسة االقتصادية و 

االجتماعية 

أطراف احلوار هم •

خيتلف  •

اسس احلوار االجتماعي        

وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة ملمثلي العمال االجراء -

وجود منظمات نقابية قوية ومستقلة ملمثلي أرباب العمل

وجود ارادة سياسية متبادلة لكل اطر

ضرورة احترام احلقوق االساسية ملمارسة احلق النقايب والتفاوض اجلماعي

وجود تشريع وطين ينظم و يدعم احلوار االجتماعي
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  أهداف احلوار االجتماعي

   ...احلماية االجتماعية-املساواة يف العمل-محاية احلقوق االساسية للعامل كظروف  العمل الالئق

  تعميق املشاركة الدميقراطية لألطراف املعنية يف احلوار 

  املسامهة يف اجياد احللول للمسائل االقتصادية و االجتماعية اهلامة

  تفضيل االساليب السلمية يف القضايا املستعصية و احلفاظ على االستقرار االجتماعي

  و عالقات العمل املسامهة يف تطوير التشريعات الوطنية و الدولية اخلاصة بالعمل

  مناذج احلوار االجتماعي

 الثالثية و تشمل ممثلي احلكومة و أرباب العمل والنقابات   - أ

  .الثنائية و تشمل احلكومة و النقابات أو النقابات وأرباب العمل-ب

  أشكال أخرى للحوار االجتماعي

 تبادل وتقاسم املعلومات بني أطراف احلوار •

 ور و تبادل االراء خمتلف أساليب االعالم والتشا •

 .كل أنواع املفاوضات اجلماعية على مستوى املؤسسة او القطاع  او اجلهة او املستوى وطين •

 . املشاركة يف النقاش داخل هيئات رمسية •

  اخلامتة

 :احلوار االجتماعي ضرورة حتمية لترقية اتمعات، وبالتايل أصبح من الضروري من

 .ملؤسسات، ويف أوساط العمالوجود نقابة قوية، تفرض نفسها يف ا .1

 رفع مستوى قدرات هذه النقابة من خالل التكوين، قصد لعب دورهم داخل املؤسسة ويف احمليط .2

تغليب التشاور واحلوار من أجل احلفاظ على استقرار املؤسسة واستمرارية انتاجيتها، واحلفاظ على  .3
  حقوق العمال، وأيضا حتقيق التنمية املستدامة
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  حوادث املرور يف اجلزائر

أضحت حوادث املرور هاجسا يقض مضاجع الدول مبا تسببه من مآسي  اجتماعية مفجعة ،وما ختلفه من خسائر 
تويل عناية فائقة لتشخيص أسباا املختلفة ،وترسم خططا حمكمة للتقليل من أعدادها و 
التخفيف من عواقبها الوخيمة ،فترصد أمواال معتربة ألجراء دراسات علمية حول حواملها املختلفة ، و اختاذ شىت 

املركبات، وعدم التقيد بقواعد السالمة عموما،وااللتزام 

مهما تعددت األسباب وتداخلت يبقى اإلنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث املرور ومن مجلة هذه 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

حوادث املرور يف اجلزائر                                      
  مقدمـــــــة

  أسباب وقوع حوادث  املرور يف اجلزائر
  طرق الوقاية منها 

  ةـــــــ

أضحت حوادث املرور هاجسا يقض مضاجع الدول مبا تسببه من مآسي  اجتماعية مفجعة ،وما ختلفه من خسائر 
تويل عناية فائقة لتشخيص أسباا املختلفة ،وترسم خططا حمكمة للتقليل من أعدادها و مادية جسيمة ،لذا نلفيها 

التخفيف من عواقبها الوخيمة ،فترصد أمواال معتربة ألجراء دراسات علمية حول حواملها املختلفة ، و اختاذ شىت 
  .التدابري الناجعة 

املركبات، وعدم التقيد بقواعد السالمة عموما،وااللتزام وهذه اآلفة املعاصرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوء استعمال 
  .بقوانني السري خاصة

  املرور يف اجلزائر  أسباب وقوع حوادث

  األسباب املتعلقة بالعامل البشري

مهما تعددت األسباب وتداخلت يبقى اإلنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث املرور ومن مجلة هذه 
   

 السرعة القانونية عدم احترام

  حداثة احلصول على رخصة السياقة
  فقدان السيطرة
  اون املارة

  التجاوز اخلطري

 

ü مقدمـــــــة
ü أسباب وقوع حوادث  املرور يف اجلزائر
ü  طرق الوقاية منها

  

 

ـــــــمقدم

أضحت حوادث املرور هاجسا يقض مضاجع الدول مبا تسببه من مآسي  اجتماعية مفجعة ،وما ختلفه من خسائر 
مادية جسيمة ،لذا نلفيها 

التخفيف من عواقبها الوخيمة ،فترصد أمواال معتربة ألجراء دراسات علمية حول حواملها املختلفة ، و اختاذ شىت 
التدابري الناجعة 

وهذه اآلفة املعاصرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوء استعمال 
بقوانني السري خاصة

أسباب وقوع حوادث

األسباب املتعلقة بالعامل البشري )1

مهما تعددت األسباب وتداخلت يبقى اإلنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث املرور ومن مجلة هذه     
 : األسباب

عدم احترام .1
حداثة احلصول على رخصة السياقة .2
فقدان السيطرة .3
اون املارة .4
التجاوز اخلطري .5
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  عدم احترام إشارات املرور .6
  عدم احترام مسافات األمان .7
  عدم احترام مبدأ األولوية .8
  السري يف االجتاه املمنوع .9

  السياقة يف حالة سكر .10
  املناورة اخلطرية .11
  السياقةالسياقة دون احليازة على رخصة  .12
  املكوث أو التوقف اخلطري .13
  استعمال اهلاتف النقال إثناء السياقة .14
  عدم احترام شروط السالمة يف احلمولة .15
  عدم احترام إشارة قف .16
  الفرار .17
  تغيري االجتاه بدون إشارة .18
  عدم احترام اإلشارات الضوئية .19

 

  األسباب املتعلقة باملركبة )2

  أما األسباب املتعلقة باملركبة      

  ميكانيكيةاختالالت  .1
  انفجار األطر أو عدم صالحيتها  .2
  كوابح معطلة .3
  إضاءة غري قانونية .4
 قطع الغيار املقلدة .5

 

  أسباب متعلقة باحمليط )3
  حالة الطرقات  .1
  سوء األحوال اجلوية .2
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  انعدام إشارات املرور  .3
  انعدام اإلضاءة .4
  عبور احليوانات .5

  

  طرق الوقاية منها 

 .خالل وسائل اإلعالم السمعية و البصرية  أو اجلرائد من الوقايةمحالت  مناإلكثار  .1

 تنظيم دورات حتسيسية ملختلف مستعملي الطريق خاصة السائقني الشباب .2

خالل النتائج احملصل  منووضع برامج وقاية  املرور حوادثع دراسات معمقة لألسباب املؤدية إىل وض .3
 عليها

  االهتمام األمثل مبدارس السباقة ومراقبته .4
  .جعل مجيع الطرق مزدوجة .5
  .اجراء الكشف الطيب على السائقني .6
  .تشديد العقوبة على املخالفني .7
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  اتمع املدين 

  دور اتمع املدين يف بناء اإلنسان الواعي واملسؤول يف اتمعات املعاصرة

هناك عدة تسميات أطلقت على اتمع املدين يف الكثري من األدبيات العاملية واحمللية منها املنظمات غري احلكومية أو 
  غري الرحبية أو مؤسسات اتمع املدين، القطاع التطوعي، مجعيات النفع العام، القطاع الثالث واجلمعيات األهلية، 

جتمعات من أشخاص ومن مجعيات وهلا هيكلة شكلية إىل حد ما رمسية، 

إن اتمع هو تفاعل جمموعة بشرية يف حيز جغرايف مستخدمة قدرا يف التفكري، وقدرة استيعاا الذهين 
واتمع كيان مجاعي من .. تحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو نفسية

وكلما زادت حاجة الناس إىل حتقيق . البشر، تربطهم عالقات مستقرة أو متقطعة، ويتفاعلون فيما بينهم

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                     

  مقدمة
  مفهوم اتمع املدين

  :اتمع املدين على األسس التالية رتكز ي
 اجلزائر يف املدين اتمعرؤية تارخيية لتطورية 

  :مكونات اتمع املدين
  :خصائص اتمع املدين

  وظائف اتمع املدين ودوره
دور اتمع املدين يف بناء اإلنسان الواعي واملسؤول يف اتمعات املعاصرة

  الفضاءات اليت تتحرك فيها فعاليات اتمع املدين
  طبيعة نشاط مجعيات اتمع املدين

  شروط وعوامل النهوض بدور اتمع املدين
  لة لدعم ومساعدة اتمع املديندور الدور الدو

  العراقيل داخل اتمع املدين

    

    

هناك عدة تسميات أطلقت على اتمع املدين يف الكثري من األدبيات العاملية واحمللية منها املنظمات غري احلكومية أو 
غري الرحبية أو مؤسسات اتمع املدين، القطاع التطوعي، مجعيات النفع العام، القطاع الثالث واجلمعيات األهلية، 

  مفهوم اتمع املدين
جتمعات من أشخاص ومن مجعيات وهلا هيكلة شكلية إىل حد ما رمسية، "و عبارة عن اتمع املدين ه

  "ولكنها ال تنسب ال للقطاع العام وال للقطاع اخلاص املربح

إن اتمع هو تفاعل جمموعة بشرية يف حيز جغرايف مستخدمة قدرا يف التفكري، وقدرة استيعاا الذهين 
تحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو نفسيةوتوظيف اللغة ونقل األفكار، ل

البشر، تربطهم عالقات مستقرة أو متقطعة، ويتفاعلون فيما بينهم

 

ü مقدمة
ü تمع املدينمفهوم ا
ü ي
ü  رؤية تارخيية لتطورية

ü تمع املدينمكونات ا
ü تمع املدينخصائص ا
ü تمع املدين ودورهوظائف ا
ü تمعات املعاصرةتمع املدين يف بناء اإلنسان الواعي واملسؤول يف ادور ا

ü تمع املدينالفضاءات اليت تتحرك فيها فعاليات ا
ü تمع املدينطبيعة نشاط مجعيات ا
ü تمع املدينشروط وعوامل النهوض بدور ا
ü دور الدور الدو
ü تمع املدينالعراقيل داخل ا

  

  مقدمة

هناك عدة تسميات أطلقت على اتمع املدين يف الكثري من األدبيات العاملية واحمللية منها املنظمات غري احلكومية أو 
غري الرحبية أو مؤسسات اتمع املدين، القطاع التطوعي، مجعيات النفع العام، القطاع الثالث واجلمعيات األهلية، 

مفهوم اتمع املدين .1
اتمع املدين ه •

ولكنها ال تنسب ال للقطاع العام وال للقطاع اخلاص املربح

إن اتمع هو تفاعل جمموعة بشرية يف حيز جغرايف مستخدمة قدرا يف التفكري، وقدرة استيعاا الذهين  •
وتوظيف اللغة ونقل األفكار، ل

البشر، تربطهم عالقات مستقرة أو متقطعة، ويتفاعلون فيما بينهم

 
الدرس

15
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مزيد من املصاحل، توسع مفهوم اتمع، الذي هو أفراد، وجمموعات، وطوائف، وقبائل، وعشائر، 
قد جتمعهم لغة واحدة، أو دين واحد، أو عرق واحد، لكن تربطهم مصاحل مشتركة، . .وشعوب، وأمم

  .وإن تناقضت الحقا
اتمع املدين هو عبارة عن مؤسسات أو منظمات طوعية متول عن طريق إعمال الرب واإلحسان وتسعى " •

واجه صعوبات أو مشاكل إىل تقدمي شىت أنواع اخلدمات واألنشطة والفعاليات لألفراد أو اجلماعات اليت ت
 . "اجتماعية واقتصادية، وقد يكون اتمع املدين معتمداً على املساعدات احلكومية أو تعمل بدوا

  :اتمع املدين على االسس التالية رتكز ي .2
 .التطوع االختياري يف العمل اتمعي .1

 . العمل اجلماعي القائم على جتميع الطاقات الفردية .2

 . العمل القائم على التنظيم واإلدارة النمط املؤسسي يف .3

 . االستقاللية يف العمل والنشاط يف احلركة بعيدا عن هيمنة الدولة .4

 ." االلتزام مبنظومة القوانني املرعية يف البالد .5

  

  اجلزائر يف املدين اتمعرؤية تارخيية لتطورية 

  : حىت االستقالل 1901مرحلة التطور من سنة  .1

… ة واجتماعية فيثقا     إن السيطرة االستعمارية للجزائر امتدت و مشلت جممل النواحي من سياسية ، اقتصادية    
    اجلمعيات خضوعا للمستعمر الفرنسي يفممثال  اجلزائر يف املدين اتمعفقد عرف 

  .هفيجمتمع مدين بسيط التركيبة و املهام مقيد بقوانني وضعتها السلطة احلاكمة الفرنسية للتحكم فهو 

 :1990حىت سنة    مرحلة ما بعد االستقالل .2

  : وميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل أساسية     

   1971حىت سنة   1962: الفترة ما بني  )1

تسعى إىل استيعاب كل البىن االجتماعية و  ظل السياسة الوطنية اليت يفو لكن  املدين اتمع يفاستمرار التحكم 
سيما بعد االستقالل اليت مل تكن لتؤهلها كي  اجلزائرنتيجة لألوضاع اليت عرفتها   كذا السياسات الداخلية وهذا  

  .ية املستقلةاجلزائرالدولة  يفقوانني الفرنسية منظومة قانونية خاصة ا هلذا عملت على تبين ال  جتعل لنفسها
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شكال التنظيم اخلاصة باموعات االجتماعية خارج ظل نظام احلزب الواحد الذي كان يعرقل وحيظر كافة أ يفو  
فأي حماولة تنظيم ذايت  اتمع  نطاق الدولة حيث أن السلطة السياسية تعترب نفسها املمثل الوحيد والشرعي ملصاحل

  تواجه حربا شرسة اتمعموازي أو منافس يقوم به 

 1980حىت سنة  1971: ما بني   الفترة )2

 مجتمع مدني مشلول بالقوانین و ملحق ادیولوجیا بالدولة وآخر صنعتھ الدولة 

  1990حىت سنة  1980 : الفترة ما بني )3

للظروف اليت شهدا   ظل سياسة دولة تنازلت عن ميادين معينة نتيجة يفي اجلزائر املدينعودة االنفراج للمجتمع 
حدة التوتر االجتماعي وكان ذلك إنذارا بقرب  يفمما زاد  1985سنة   سعار البترولالبالد خاصة اخنفاض أ
  شديدة  حدوث أزمة سياسية

   التعددية1990مرحلة ما بعد   )4

ميالد عدد كبري من  اجلزائرشهدت فلقد الدولة تعترف مبجتمع مدين تعززه بقوانني تدعم تواجده و ازدهاره 
  .اجلمعيات

بالتخلي عن النظام االشتراكي  اجلزائرزيادة عدد اجلمعيات تعكس التحوالت الكبرية اليت عرفتها  يفإن هذه القفزة 
وهي أحداث  1988/10/05و خاصة أحداث  اتمعو االجتاه حنو التعددية بعد التحرك العنيف ملختلف شرائح 

الك العمومية مشلت عددا من واليات الوسط و اليت مل تتوقف إال بعد تدخل املؤسسة لألم  شغب وعنف و حتطيم
إصالحات اقتصادية و  يفأيام و كنتيجة هلذه األحداث شرعت الدولة  05ملدة   العسكرية و إعالن حالة الطوارئ

  .سياسية واسعة

  

  :ع املدينمكونات اتم .3

 .النقابات املهنية - 
 .النقابات العمالية - 
 .احلركات االجتماعية - 
 .اجلمعيات التعاونية - 
 .األهليةاجلمعيات  - 
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 .نوادي هيئات التدريس باجلامعات - 
 .النوادي الرياضية واالجتماعية - 
 .مراكز الشباب واالحتادات الطالبية - 
 .األعمالالغرف التجارية والصناعية ومجاعات رجال  - 
 .والنشر اإلعالم وأجهزةالصحافة احلرة  - 
 مراكز البحوث والدراسات واجلمعيات الثقافية - 
 واملرأة اإلنساناملنظمات غري احلكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق  - 

 .والتنمية والبيئة
 أساساليت كانت مبثابة  واألوقافوهناك من يضيف اىل هذه املنظمات هيئات تقليدية كالطرق الصوفية 

  .اتمع املدين يف اتمعات العربية منذ مئات السنني قبل ظهور املنظمات احلديثة

    

  :خصائص اتمع املدين .4

 :القدرة على التكيف )1
وهناك . يقصد بذلك قدرة املؤسسة على التكيف مع التطورات يف البيئة اليت تعمل من خالهلا

 :ثالتة انواع من التكيف
 ..التكيف الوظيفي -التكيف اجليلي، ج -التكيف الزمين، ب - أ

 :االستقالل )2
مبعىن اال تكون املؤسسة خاضعة لغريها من املؤسسات او اجلماعات او االفراد او تابعة هلا حبيث 

وتوجب نشاطها الوجهة اليت تتفق مع رؤية السيطرة، واملالحظ ان . يسهل السيطرة عليها
 .يب ختضع للحكومات بدرجة او اخرىمعظم مؤسسات اتمع املدين يف الوطن العر

 :التعقد )3
يقصد بذلك تعدد املستويات الرأسية واالفقية داخل املؤسسة، مبعىن تعدد هيئاا التنظيمية من 

ناحية، ووجود مستويات تراتبية داخلها وانتشارها اجلغرايف على اوسع نطاق ممكن داخل 
خرى، ويالحظ على كثري من املؤسسات اتمع الذي متارس نشاطها من خالله من الناحية اال

يف الوطن العريب بساطة بنيتها التنظيمية من ناحية وانعدام انتشارها القومي بل القطري وتركزها 
 .االقاليم واملناطق الريفيةيف العاصمة او املدن الكربى دون 

  :التجانس )4
 مبعىن عدم وجود صراعات داخل املؤسسة تؤثر يف ممارستها لنشاطها وكلما كان مرد 

 االنقسامات بني االجنحة والقيادات داخل املؤسسة اىل اسباب عقائدية تتعلق بنشاط املؤسسة،

  وظائف اتمع املدين ودوره .5
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 .: حتقيق النظام واالنضباط يف اتمع )1
 .: حتقيق الدميقراطية )2
 :االجتماعية والسياسيةالتنشئة  )3
 : الوفاء باحلاجات ومحاية احلقوق )4
 :الوساطة والتوفيق )5
 : التعبري واملشاركة الفردية واجلماعية )6
 :ملء الفراغ يف حالة غياب الدولة أو انسحاا )7
 :توفري اخلدمات ومساعدة احملتاجني )8
 :حتقيق التكافل االجتماعي )9

 : التنمية الشاملة- )10

  

 

  ناء اإلنسان الواعي واملسؤول يف اتمعات املعاصرةدور اتمع املدين يف ب .6

ال يكون يف األنظمة الشمولية، ولكن األنطمة الدميقراطية، التعددية، اليت تكفل فيه احلقوق واحلريات، ويأخذ هذا  
فاعل فيه مفهوم املواطنة القدرة على املشاركة يف القرار، وأن يكون الفرد مدركا ملا يقوم به، ضمن شعوره بأنه 

  .وصوته مسموع، وأن يكون مشاركا يف القرار، وأن يتم نشاطه بأساليب حضارية ومدنية وسلمية

  الفضاءات اليت تتحرك فيها فعاليات اتمع املدين .7

فتبدأ من حلقة احلي، مث املدينة واجلهة والبلد إىل أن يعرب احلدود، كما هو بارز يف املنظمات غري احلكومية النشطة 
منظمة صحافيون بال حدود، منظمة العفو الدولية، منظمة (ت حقوق االنسان واحلريات والصحة والبيئة يف جماال

وهلذه . أطباء بال حدود، منظمة غرين بيس، ومنظمة الشفافية الدولية، وهناك منظمات ذات طابع ديين وخريي
ويشترط يف . حدة، ويف الرأي العام العاملياملنظمات تأثري قوي على سياسات الدول، وهلا مواقع متقدمة يف األمم املت

  .نشاطها، أن يكون اتمع يتحلّى حبوكمة رشيدة وراشدة، يتسم بتكافؤ الفرص، وقبول املشاركة يف القرار

  طبيعة نشاط مجعيات اتمع املدين .8

الهتمام باأليتام، ميكن أن يكون قيميا أو ماديا، كأن تكون هناك مجعيات ضد الفساد، أو للدفاع عن اللغة، أو ا
أو جماالت أخرى تشعر مجاعة أن هلا مصلحة فيها، .. وحماربة املخدرات والتدخني، أو الدعوة إىل مقاومة التطبيع

ويشترط فيها االقتناع أوال وااللتزام ثانيا، واإلميان بأن تلك مسألة حيوية تقتضي التضحية، وبذل اجلهد والوقت 
  .فعة للمجتمعوالشعور بأن يف ذلك من. واملال
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  شروط وعوامل النهوض بدور اتمع املدين .9

أن ميارس نشاطه ضمن القوانني ). املقر والتمويل(أال يكون طفيليا، يتميز مبطالب سلبية . ثقافة الوطنية واملواطنة
أال يكون . للمجتمعالشعور بأنه يهدف إىل تقدمي قيمة مضافة . ووفق املعايري املهنية، بعيدا عن العنف وإكراه الغري

أال تتعارض نشاطاته مع مصلحة البلد، أو ختدم مصاحل . تفكريه ضيقا، ويهدف خلدمة مصاحل شخصية، أو فئوية
  .مصلحة البلد، أو ختدم مصاحل أخرى متعارضة معه أخرى متعارضة مع

  دور الدور الدولة لدعم ومساعدة اتمع املدين .10

اقتراح ومشاركة إجيابية يف القرار السياسي والثقايف واالقتصادي وتنمية أن تدرك السلطة حاجتها إىل وجود قوة 
  اتمع

  .أن تؤمن له احلضور عرب وسائل اإلعالم، لتبليغ أفكاره ومقترحاته

ن السلطة وحدها ال ميكن هلا أن حتقق اإلصالح والتغيري واإلستقرار ورفاهية اتمع، وأنّ املعارضة أيضا لن تكون ا
لبديل الناجح، وأنّ القرار السياسي، ال ميكن له أن يكون فاعال إذا مل تسنده قوة ثالثة مشاركة يف القرار بالضرورة ا

  هي اتمع املدين، جبمعياته ومنظماته وهيئاته اليت يفترض فيها أن تكون مستقلة، ليكون تأثريها قويا،

  

  

  العراقيل داخل اتمع املدين .11

 .واجلمعيات ليست شفافة بالقدر الكايف العالقات بني اجلهات الرمسية  •
 . اجلمعيات غري معترف ا فعليا كمحاور وشريك من قبل املؤسسات واجلهات الرمسية •
 .املؤسسات واجلهات الرمسية ال تتوفر، مبا فيه الكفاية، الثقة املتبادلة املطلوبة بني اجلمعيات وبني •
 .معيات ليست ممأسسةعالقات العمل والشراكة بني املؤسسات الرمسية واجل •
 .استفادة اجلمعيات من املساعدات املالية الرمسية ليست شفافة بالقدر الكايف •
توجد قنوات وإجراءات معروفة دف احلصول على مقرات دائمة للجمعيات أو مقرات الستقبال  ال •

 .املشاريع 
 .اجلمعيات ال متلك احلرية يف استقبال اهلبات واملساعدات من اخلارج •
ت اجلمعيات ختضع للكثري من إجراءات اجلمركة والعديد من الضرائب، عند حصوهلا على الزال •

 .مساعدات أو هبات من اخلارج ؛ مما يؤثر سلبا على  وضعها املادي وسري عملها
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  املنظمات الغري حكومية

رب قومية، يتعدى نشاطها نطاق الدولة غ غري احلكومية هي تنظيمات أو مجعيات أو احتادات
تعريفها، فإا أضحت حقيقة يف اتمع الدويل و تشكل قوة خاصة هلا دورها 

 .و تأثريها على احلياة الدولية، و ختتلف هذه املنظمات الدولية غري احلكومية حبسب نشاط كل منظمة منها

املنظمات غري احلكومية جمموعات طوعية ال تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس حملي أو قطري أو 
ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من 

السياسات وتشجع املشاركة  اخلدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع احلكومات على شواغل املواطنني، وترصد
وهي توفر التحليالت واخلربات وتعمل مبثابة آليات لإلنذار املبكر، فضال عن 
ويتمحور عمل بعض هذه املنظمات حول مسائل حمددة من قبيل 

ختتلف عالقاا باملكاتب والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة باختالف 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

املنظمات الغري حكومية                                          
 مقدمة

 ما هي املنظمات غري احلكومية؟
  املنظمات الغري حكومية خصائص

  تصنيف املنظمات غري احلكومية
  امثلة عن املنظمات الغري حكومية
  دور املنظمات الغري حكومية

غري احلكومية هي تنظيمات أو مجعيات أو احتاداتالإن املنظمات الدولية 
تعريفها، فإا أضحت حقيقة يف اتمع الدويل و تشكل قوة خاصة هلا دورها الواحدة، و رغم غياب اإلمجاع حول 

و تأثريها على احلياة الدولية، و ختتلف هذه املنظمات الدولية غري احلكومية حبسب نشاط كل منظمة منها

 ما هي املنظمات غري احلكومية؟

املنظمات غري احلكومية جمموعات طوعية ال تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس حملي أو قطري أو 
ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من 

اخلدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع احلكومات على شواغل املواطنني، وترصد
وهي توفر التحليالت واخلربات وتعمل مبثابة آليات لإلنذار املبكر، فضال عن . السياسية على املستوى اتمعي

ويتمحور عمل بعض هذه املنظمات حول مسائل حمددة من قبيل . مساعدا يف رصد وتنفيذ االتفاقات الدولية
ختتلف عالقاا باملكاتب والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة باختالف و. حقوق اإلنسان أو البيئة أو الصحة

  . أهدافها ومكاا وواليتها

  خصائص املنظمات الغري حكومية

ü األصل اخلاص لتأسيسها ؛ 

 

ü مقدمة
ü ما هي املنظمات غري احلكومية؟
ü خصائص
ü تصنيف املنظمات غري احلكومية
ü امثلة عن املنظمات الغري حكومية
ü دور املنظمات الغري حكومية

  

  

 مقدمة

إن املنظمات الدولية    
الواحدة، و رغم غياب اإلمجاع حول 

و تأثريها على احلياة الدولية، و ختتلف هذه املنظمات الدولية غري احلكومية حبسب نشاط كل منظمة منها

ما هي املنظمات غري احلكومية؟

املنظمات غري احلكومية جمموعات طوعية ال تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس حملي أو قطري أو     
ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من . دويل

اخلدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع احلكومات على شواغل املواطنني، وترصد
السياسية على املستوى اتمعي

مساعدا يف رصد وتنفيذ االتفاقات الدولية
حقوق اإلنسان أو البيئة أو الصحة

أهدافها ومكاا وواليتها

خصائص املنظمات الغري حكومية

ü

 
الدرس
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ü اهلدف غري الرحبي لنشاطها ؛ 
ü االستقاللية املالية ؛ 
ü ذات مصلحة عامة. 

  تصنيف املنظمات غري احلكومية

  

 .وا موظفني مثل مكاتب الضمان االجتماعي,يضمها تشريع ومتويل حكومي : حكوميةمنظمات 
  .تقوم باجلهود األهلية و ميوهلا األهايل مثل اجلمعيات اخلريية اخلاصة: منظمات أهلية -
  .يشترك يف إدارا ومتويلها احلكومة واألهايل: منظمات مشتركة -
  .جتماعية مثل منظمة اليونسكو واملنظمات التابعة لألمم املتحدةوهي منظمات الرفاهية اال: منظمات دولية -

  

( املنظمات غري احلكومية أو أجهزة اتمع املدين هي مجعيات مستقلة عن الدولة تشتغل خدمة ألهداف إنسانية 
  .، و تصنف حسب جمال نفوذها إىل دولية و وطنية) ، ثقافية، بيئية إخل  اجتماعية

 

 

  املنظمات الغري حكوميةامثلة عن 

نالحظ على منظمة العفو الدولية، أا إحدى أكرب املنظمات الدولية غري احلكومية النشيطة يف ميدان حقوق 
  .اإلنسان، و أا أكثرها تأثريا و إحراجا للدول إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان

، نشأت مهتمة بقضايا سجناء الرأي و الضمري، مث مناهضة حكم اإلعدام فيما 1961هذه املنظمة، منذ نشأا سنة 
  .حقوق اإلنسان نواحيبعد، ليمتد نشـاطها شامـال كل 

  دور املنظمات الغري حكومية

  :املدين  علىبوصفها احد قطاعات اتمع  لوطنيةاتقوم املنظمات الغري حكومية 

 . االتصال بالسلطات احلكومية  )1

 . توعية الرأي العام باحتياجات و متطلبات التنمية )2

 . دفع اجلهود التشريعية و التنظيمية مبا خيدم التنمية )3
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  . السعي إىل اشتراك املواطنني يف اجلهود لرامية لتنفيذ برامج التنمية )4
القرارات، ودعم مشاركة مجيع فئات  حتقيق التوازن االقتصادي يف اتمعات، وتوفري املعلومات ملتخذي )5

  .اتمع يف صنع القرار ومحاية املتخصصني يف خمتلف ااالت وضمان حقوقهم

  

  : الغري حكومية فإا تقوم مبا يلي الدولية ما بالنسبة للمنظمات

  .توعية الرأي العام باملشاكل احلقيقية اليت تواجه التنمية يف دول العامل الثالث )1

  .تكوين و تطوير منظمات غري حكومية مستقلة يف دول العامل الثالثلعمل على ا  )2

 . تنفيذ املشاريع الصغرية، التجريبية بالتعاون مع املنظمات الغري حكومية الوطنية )3

عمل على إنشاء مؤسسات حملية و إقليمية يف دول العامل الثالث لكي تعمل يف ظل خطط طويلة األجل ال )4
 . للتنمية

الغري احلكومية وطنية و التعبري عن مطالبها لدى ملنظمات الدولية احلكومية و أجهزة األمم متثيل املنظمات  )5
 .املتحدة 

  بيئة و املرأة الو  الفقرالوعي العام مبسائل  )6
  تقوم باجراء حبوث ودعوات حول الدميقراطية، احلرية السياسية وحقوق اإلنسان )7
جيب للحاجات اإلنسانية و يعطي للمواطن قدر كبري من تبين منوذج للتنمية االقتصادية و االجتماعية يست )8

  .املشاركة يف إدارة الشؤون السياسية و االقتصادية

تعتمد هذه املنظمات على مصادر خمتلفة للدخل أمهها االشتراكات ومبيعات املنتجات، إضافة إىل ما تقدمه الدول 
هذه املنظمات على الدعم من املؤسسات العاملية كما حتصل . من دعم هلا كجزء من املسؤولية االجتماعية للدولة

إن دعم ومتويل أنشطة هذه املنظمات يعود بالنفع على اتمع الذي . املتخصصة ومن التربعات اخلاصة واألوقاف
  .ختدمه ويساهم يف ضمان املصداقية

من قضايا، وما تقترحه من  تبين هذه املنظمات مسعتها املهنية من خالل ما تقدمه من خدمات ومعلومات، وما تعاجله
كما تعمل هذه املنظمات كجهات استشارية تدعم مراكز القرار يف . حلول للمشاكل اليت تواجهها الدولة واملواطن

  .الدولة
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  االعالم و االتصــال

 نشرها املعلومات، بإنتاج منافسيها، وذلك
 املعلومات ونشر حرة بصورة املعلومات تبادل
 حد على واالتصال اإلعالم وتكنولوجيا 

 عنصرا أساسيا يشكل واملعارف واألفكار

 بالشكل ويتصرف اآلخر يفهمها الطرف أن

 معينة ومعلومات أفكار بتحويل األطراف
 .آخر

  .اآلخر الطرف 

 اخلاصة الوسائل من العديد وهناك يستقبلها،

 احملادثات الندوات، التلفون، اللجان، االجتماعات

 ننظر أن وميكن الدورية، الفاكس التقارير،املنشورات

  .رمسية الغري

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

االعالم و االتصــال                                          

  االتصال

منافسيها، وذلك عن والتميز املؤسسات تقدم يف حمورية مكانة واالتصال اإلعالم
تبادل على  معا يعمالن حيث االتصال من جزء فاإلعالم واستخدامها،

 التقليدية اإلعالم وسائل خالل واسع من نطاق على واملعرفة
واألفكار للمعلومات احلر والتداول التعبري حرية فان هذا السياق ويف

 .وخربام كفاءام تنمية يف املؤسسة
 

  :االتصال مفهوم

أن ميكن حبيث مناسبة وسيلة ويف )رسالة(صياغات  يف األفكار
 

األطراف احد تتضمن قيام مستمرة عملية انه على االتصال نعرف أن 
آخر طرف إىل اتصال وسيلة خالل تنقل من مكتوبة أو شفهية 

  :االتصال

  : املرسل
 إىل ينقلها أن يود اليت واملعلومات األفكار من جمموعة لديه شخص

  :الرسالة

يستقبلها، على من وفعالية تأثريا أو تعبريا األكثر الوسيلة خيتار أن املرسل
االجتماعات الشخصية، كاملقابالت) الشفهي( املنطوق فمنها
التقارير،املنشورات املذكرات، كاخلطابات، املكتوبة االتصاالت الشخصية وهناك

الغري الرمسية والوسائل الوسائل فهناك رمسياا، حسب االتصال 

  :املستقبل

 

 
I. االتصال
  مقدمة
اإلعالم حيتل

واستخدامها،
واملعرفة ،األفكار
ويف السواء،
املؤسسة ألفراد

 
 
مفهوم- 1
 
األفكار وضع هو

 .املطلوب
 

 كما ميكن
 رسالة إىل
 

االتصال عناصر

املرسل •
شخص هو 

الرسالة •

املرسل على
فمنها باالتصال

الشخصية وهناك
 وسائل إىل

املستقبل •

 
الدرس
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 .ودالالت معىن هلا ويعطي يفسرها أن املعلومات وحياول ينظم وخيتار، املختلفة حواسه اآلخر الطرف يستقبل
 

 feed backاملرتدة  املعلومات :الرد •

 ينقلب وهنا تلقاه، على ما بالرد يقوم هلا، وتفسريه فهمه إدراكه، و معلومات من املستقبل تلقاه ما على بناءا
  .واالستقبال اإلرسال يف ويتكرر اآلمر معينة وسائل ومستخدما معينة لرسالة مرسل إىل املستقبل

 
  :االتصال بيئة •
 قد مما االتصال، أثناء تتم ووقائع أحداث هناك كما أن واملستقبل، املرسل من بكل حميطون أشخاص عدة هناك
  .االتصال على عملية يشوش أو يعيق أو يسهل

  
  
 
  :االتصال أمهية

  
 فرص من تزيد واملعلومات اآلراء واألفكار وتبادل اآلخرين مع والتفاعل املشاركة على واملقدرة االتصال أمهية إن

 يعد الغري مع االتصال على القدرة عدم أن كما به، احمليطة الظروف املختلفة يف والتحكم النجاح البقاء، يف الفرد
  .خطريا اجتماعيا وسيكولوجيا نقصا

 
 
 

  يلي املرسل فيما نظر وجهة من االتصال أمهية إىل النظر وميكن
 

  .من أحداث حوله يدور عما وإعالمه املستقبل إىل واألفكار املعلومات نقل أي :اإلعالم •
 باملعلومات تزويدهم طريق عن اتمع أفراد وتطوير تدريب أي :التعليم •

  .الوظيفية تتطلبه ظروفهم ما وفق العملية إمكانيام وتطوير معينة بوظيفة للقيام تؤهلهم اليت واملهارات

  .وتسليتهم اتمع أفراد نفوس عن بالترويح :الترفيه •
  .اآلخرين نظر وجهات يف حتوالت إحداث أي :اإلقناع •

  :يلي فيما فتتمثل املستقبل نظر وجهة من االتصال أمهية أما

  .وظواهر وقائع من به حييط ما فهم •
  .جديدة وخربات مهارات تعلم •
  .والتسلية الراحة املتعة، •
 .اجتماعيا املقبول والتصرف بالشكل القرار اختاذ يف تساعد اليت اجلديدة املعلومات على احلصول •
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  :االتصال أنواع

ü نفسه مع يتحدث حينما الفرد داخل االتصال من النوع هذا حيدث :الذايت االتصال  
ü لوجه وجها أكثر أو شخصني بني االتصال من النوع هذا يتم :الشخصي االتصال  
ü تمعي االتصال أو اجلمعي االتصالأو حمددة شخص وجمموعة بني يتم االتصال من نوع هو :ا 

 ومصاحل معايري ولديهم خمتلفة أمور ويتقابلون يف يتباحثون ما غالبا أفرادها بأن اموعة وتتصف صغرية،
  .مشتركة

ü الربقيات، املختلفة مثل اهلواتف، االتصال وسائل استخدام االتصال هذا يف يتم :التنظيمي االتصال 

  .االلكتروين والربيد االنترنت الرسائل، والفاكس، التلكس
ü واسعة حيث يعتمد على مجاهري إىل الوسائل االتصال من النوع هذا يف توجه :اجلماهريي االتصال 

  اإلذاعة، التلفزيون حمطات الطباعة، متقدمةمثل تكنولوجيا
 

ü االتصال أنواع أقدم من الصامتة وهو اللغة االتصال هذا على يطلق )اللفظي الغري (بالرموز االتصال  

  ومن امثلة ذلك 
   .والرسومات واخلرائط الصور مثل الصورية الرموز •
   .الطبول وقرع والضحك املوسيقى مثل الصوتية الرموز •
   .وغريها األفالم املتحركة والصور اليد العني، والرأس، اليد حركات مثل احلركية الرموز •
 .واملالبس السينما الصحافة، يف األلوان استخدام مثل اللونية الرموز •

  
ü أو الرسالة يف توصيل )الكالم(الشفوية  أو املنطوقة اللغة استخدام خالله من يتم :الشفوي االتصال 

  .املستقبل إىل املعلومات
ü ال املكتوبة اللغوية الكلمات واأللفاظ على ويعتمد الشخصي الغري باالتصال عنه يعرب :الكتايب االتصال 

 .منطوقة
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IIII..  االعالماالعالم  
  واملعلومات اإلعالم

 
 والنشر، اإلعالم أدوات وسائل خالل من والسلوكية، الفكرية والثقافات واملعارف املعلومات نقل هو اإلعالم
 يستطيع ال طاغيا حياتنا يف تأثريه وأصبح للعصر السمة املميزة اإلعالم أصبح وقد .التأثري بقصد واملعنوية، الظاهرة

 .يتجنبه أن فرد أي معه
 
 

   :اإلعالم تعريف

 والبيئة املطلوبة والتعليقات واآلراء والرسائل واحلقائق والصور األنباء والبيانات ونشر ومعاجلة وختزين مجع" يعرف 
  "السليمة اختاذ القرارات من ميكن وضع إىل الوصول ومعرفة علم عن اجتاهها والتصرف القومية والدولية

  
  عوملة االعالم واملعلومات

 
 واملعلومات وسائل االتصال مع التعامل أصبح الصناعية، االكتشافات بتطور تطورت واملعلومات وسائل االتصال

 .متطورة الكترونية تقنيات على تعتمد مذهلة بصورة

 هي اإلعالمية والعوملة اتصال حديثة، وسائط هلا أضيفت أن بعد اإلعالم عوملة وسائل مهام وتوسعت تعددت وقد
 االجتماعية والعادات والقيم األفكار ونقل اإلعالم واملعلومات جماالت يف الدولية التدفقات اتساع عن تعبري

 تلخيص ميكن أنه إال العوملة ظاهرة تقدمي ا يتم اليت الوسائل اختلفت أنه مهما التطورات خالل من لنا وتتضح
  :التالية وسائطها بالنقاط أهم

   .وسائله مبختلف االتصال جمال يف التكنولوجي التطور •
   . املباشر الفضائي البث انتشار يف االتصال أقمار دور •
   .االنترنت وأمهها والعمالقة الضخمة الدولية الشبكات •
  .واملعلومايت احلواسيب تقنية يف الكبري التقدم
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  تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ثورة املعلومات، عصر مثل أخرى  معاصرة
 تكنولوجيا ثورة مفهوم إىل سنتطرق

 من األخري الربع خالل حدثت واليت واالتصال
 اجلماهري إىل للوصول الوسيلة إىل الرسالة
 :وهي رئيسية ثورات بثالثة

 يف واملعلومات من املعرفة اهلائل الكم

 والالسلكية باالتصاالت السلكية بدأت 
.  

 االتصال مع وسائل وتفاعلت احلياة
 االنترنت

 توزيع واستغالل لإلنتاج الوسائل املستخدمة
  .واملرئية

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

تكنولوجيا االعالم واالتصال                            
 :واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تعريف

  :االتصال و اإلعالم تكنولوجيا انعكاسات

 :واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تعريف

معاصرة مفاهيم استخدام املعلومات جمال يف اجلديدة التحوالت فرضت
سنتطرق واالتصال تكنولوجيا اإلعالم مفهوم إىل نتعرض أن وقبل 

واالتصال اإلعالم جمال يف تكنولوجيا تطورات وهي ،واالتصال
الرسالة من املمتد والتأثري واالنتشار بالسرعة استمرت واليت العشرين
بثالثة حاليا العامل مير جمتمعات، عدة بني أو واحد جمتمع داخل

الكم هذا يف واملتمثلة الضخم املعريف االنفجار أو :املعلومات ثورة
  .املختلفة ولغاا وختصصاا أشكاهلا
 اليت احلديثة االتصاالت تكنولوجيا هي :االتصال وسائل ثورة

.البصرية واأللياف الصناعية األقمار ، التلفاز ، النقال كاهلاتف

احلياة نواحي خمتلف يف توغلت اليت :اإللكترونية احلاسبات ثورة
االنترنت شبكة رأسها وعلى املعلومات شبكة وأنتجت معها واندجمت

الوسائل املستخدمة جمموع أا على واالتصال اإلعالم تكنولوجيا نعرف 
واملرئية املسموعة املكتوبة، :أنواعها اختالف وعلى أشكاهلا بكل 

 

ü تعريف
ü انعكاسات

  

تعريف .1

فرضت لقد
املعلومات،
واالتصال اإلعالم
العشرين القرن

داخل املستهدفة

ثورة •
أشكاهلا

ثورة •
كاهلاتف

ثورة •
واندجمت

  
 أن وميكن

 املعلومات
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  :االتصال و اإلعالم تكنولوجيا انعكاسات .2
   : االجيابية االنعكاسات
  :يلي فيما املتمثلة منافع من توفره ملا املعلومات جمتمع يف رئيسيا دورا تلعب واالتصال اإلعالم تكنولوجيا أصبحت

 
 بعضهم العامل بقاع خمتلف  يف الناس من كبري عدد ربط على قدرا أي العاملي والوصول االرتباطية •

 .املمكنة التكاليف وبأقل ببعض
 

 وبتكلفة بسهولة،  لديها، العاملني جهود تنسيق للمنظمات ميكن حبيث منخفضة اتصال تكاليف •
 .نائية يف مناطق العمل أو جديدة أسواق فتح حاالت يف خصوصا منخفضة

 
 وأكثر أسرع فقط االلكترونية ليست التعامالت أن املنظمات من العديد ترى منخفضة، التعامل تكاليف •

 .تكلفة اقل وإمنا الورق، على التعامالت من كفاءة

 . ديناميكية  أا كما املعلومات هلم بتوفري األفراد مع تتفاعل حيث واملرونة التفاعلية   

  
 حيوية جماالت يف املعلومات  ملصادر املباشر الفوري الوصول يف تساهم أا أي للمعرفة متسارع توزيع •

 واحلكومة القانون، العلوم، كأعمال،

  :السلبية االنعكاسات
 أن ذلك من األسوأ املناسبة، و الرقمية التكنولوجيا حتدد أن على القدرة تفقد النامية الدول معظم إن •

 ونشر لتبين التخطيط أن العلم نفسها، مع النامية الدول بني فيما الرقمية السياسات يف تناسق هناك ليس
 )اجلات( التجارة و للتعريفة العامة لالتفاقية دورة األورجواي مثل حملية مسألة تعد مل الرقمية التقنيات
 يف التطورات فان وإمجاال .بالتقنيات اخلاصة القومية اخلطط على تؤثر بشدة التجارية، املفاوضات حول
املستخدم  إىل توجه مما أكثر املستهلكني احتياجات تلبية تستهدف ال واالتصال تكنولوجيا اإلعالم جمال
 .تكلفتها دفع على فعليا القادر

  
 
 

 عملية تتضمنها أو املستخدم احتياجات التطبيقات التكنولوجية تعكس مل إذا انه على قوية دالئل هناك •
 مواجهتها تكلف جديدة مشكالت تثري أن حيتمل بل .بالفوائد املتوقعة تأيت لن ببساطة فإا التنمية
 ومقومات املستخدمني، والتزام وخربة اخلاصة، واالجتماعية االقتصادية جتمع الظروف مل وإذا .الكثري

 .فوائد أية تثمر أن يف تفشل سوف واالتصال اإلعالم تقنيات تطبيقات فان البنية التحتية،
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  الصحافة وحرية التعبري

والتحقق من مصداقيتها وتقدميها للجمهور، وغالباً ما تكون 
الثقافية أو الرياضية أو االجتماعية  هذه األخبار متعلقة مبستجدات األحداث على الساحة السياسية أو احمللية أو

حلرية التعبري وغالباَ ما تكون تلك احلرية  
ومتتد تلك احلرية . األخبار وتقاريرها املطبوعة

وفيما يتعلق باملعلومات عن . حلصول على املعلومات اخلربية بقصد النشر
  .األمن القومي

احلرية ال تقوم على إطالقها فهي نسبية يف ظل احترام املبادئ األساسية للمهنة و قيم اتمع و هيبة 

  .احترام و محاية األفراد و اتمع ، أمن الدولة الثوابت و املقدسات 
  .مصادر املعلومات 

أن حرية الصحافة ليست امتياز بل هي حق لكافة املواطنني و جزء ال يتجزأ من احلاجات العامة و حقوق 

  كل هذه املفاهيم و إن دلت على شيء فإا تدل على أن األصل احلرية و التضييق عليها جاء استثناءا
  .بة السلطة و إصالح اتمع

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

الصحافة وحرية التعبري                                           

  تعريف الصحافة

والتحقق من مصداقيتها وتقدميها للجمهور، وغالباً ما تكون  األخبارالصحافة هي املهنة اليت تقوم على مجع وحتليل 
هذه األخبار متعلقة مبستجدات األحداث على الساحة السياسية أو احمللية أو

 حرية الصحافة

 احلكومةهي الضمانة اليت تقدمها ) أو الصحافة احلرة(حرية الصحافة 

األخبار وتقاريرها املطبوعة بثومتتد لتشمل مؤسسات . البالد للمواطنني دستورمكفولة من قبل 
حلصول على املعلومات اخلربية بقصد النشرلتشمل مجع األخبار والعمليات املتعلقة با

األمن القومياحلكومة فال تتدخل احلكومة يف حرية الصحافة إال ما يتعلق بشؤون 

  حدود حرية الصحافة

احلرية ال تقوم على إطالقها فهي نسبية يف ظل احترام املبادئ األساسية للمهنة و قيم اتمع و هيبة 
  .الدولة

احترام و محاية األفراد و اتمع ، أمن الدولة الثوابت و املقدسات 
مصادر املعلومات االلتزام املهين و األخالقي يف حفظ و محاية أسرار و 

أن حرية الصحافة ليست امتياز بل هي حق لكافة املواطنني و جزء ال يتجزأ من احلاجات العامة و حقوق 
  .اإلنسان

كل هذه املفاهيم و إن دلت على شيء فإا تدل على أن األصل احلرية و التضييق عليها جاء استثناءا
بة السلطة و إصالح اتمعكما أن الصحافة ليست غاية إمنا هي وسيلة ملراق

  عناصر ضرورية حلرية الصحافة

 

  

تعريف الصحافة

الصحافة هي املهنة اليت تقوم على مجع وحتليل 
هذه األخبار متعلقة مبستجدات األحداث على الساحة السياسية أو احمللية أو

 .اوغريه

حرية الصحافة

حرية الصحافة 
مكفولة من قبل 

لتشمل مجع األخبار والعمليات املتعلقة با
احلكومة فال تتدخل احلكومة يف حرية الصحافة إال ما يتعلق بشؤون 

حدود حرية الصحافة

احلرية ال تقوم على إطالقها فهي نسبية يف ظل احترام املبادئ األساسية للمهنة و قيم اتمع و هيبة  •
الدولة

احترام و محاية األفراد و اتمع ، أمن الدولة الثوابت و املقدسات  •
االلتزام املهين و األخالقي يف حفظ و محاية أسرار و  •
أن حرية الصحافة ليست امتياز بل هي حق لكافة املواطنني و جزء ال يتجزأ من احلاجات العامة و حقوق  •

اإلنسان
كل هذه املفاهيم و إن دلت على شيء فإا تدل على أن األصل احلرية و التضييق عليها جاء استثناءا •
كما أن الصحافة ليست غاية إمنا هي وسيلة ملراق •

 

عناصر ضرورية حلرية الصحافة
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  .التعددية الصحافية •
  .عدم خضوع الصحافة للرقابة القبلية •
انعدام القيود القانونية و ضرورة وجود جملس خاص مستقل عن الدولة ينظم عمل هذا اجلهاز، ضرورة  •

  : قيام هذه املهنة انطالقا من اإلميان بأربع عناصر
  الراسخ بالعقل الذي يألف املناقشة و احلواراإلميان  .1
  وجود بيئة تتسم بالتسامح وحرية الرأي و التعبري  .2
  القناعة التامة بأن لكل فرد رأيه قابل للطرح و النقد، .3
  الصحافة مرآة عاكسة للبلد و جيب تشريف هذا البلد  .4

حتتل مكانة بارزة   إال أا من حيث نظرمعدومة يف معظم دول العامل الثالث  ومع أن هذه احلرية تكاد تكون شبه
  .والفردية املعلنة يف العديد من املواثيق الدولية ودساتري معظم دول العامل العامة  خمتلف احلقوق احلريات  بني

التوجه العاملي واملطالبة حبرية الصحافة ال يعرب عن شيء واحد أن هذه املهنة كانت وال زالت تعاين العديد من ف
اليت ميزت هذا العصر و مثلما  و السمة األساسية قمع ، اضطهاد ، ديد و سجنو العراقيل من  الصعوبات

عدد قتلى أكدته العديد من املنظمات العاملية يف جمال ممارسة العمل الصحفي كمنظمة مراسلون بال حدود معدل 
  الصحفيني الذي يزداد من سنة ألخرى 

ü ها عن املسار الذي وجدت من أجله كأن تكون عميلة جلهة استغالل املهنة ألغراض شخصية و إبعاد
  معينة كأصحاب الساسة و النفوذ و املال، 

ü  حماولة تغليط الرأي العام، مع شح املعلومات و صعوبة احلصول عليها ما رافقها ذلك من خماطر جعلت
  الصحفي يف كثري من األحيان خياطر حبياته من أجل الوصول ملصادر املعلومة، 

ü الل احلكومة لوسائل اإلعالم خاصة يف الدول النامية و بروز الصحافة كمهنة مستقلة كان التضييق استغ
عليها من األمور البديهية و كثري من القضايا اليت تناولتها مثل قضايا الفساد كانت فيها السلطة هي 

   .اخلصم و احلكم

 الصحافة كسلطة رابعة

 احدوقد قال . التنفيذية والقضائية التشريعية ومع السلطة ملقارنة الصحافة  كسلطة رابعةيستخدم مفهوم الصحافة 
ثالث سلطات جتتمع هنا حتت سقف يف الربملان، ولكن هناك يف قاعة املراسلني جتلس ": ذا الصدداملفكرين 

  "وهي أهم منكم مجيعاً السلطة الرابعة
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  االنترنت            

International Network  ومعناها شبكة
املعلومات العاملية ، اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن طريق اهلاتف 

بربوتوكول موحد هو  العاملحول  حواسيب

 صفحات الكترونيه مصممه باستخدام لغات برجمه خاصة

الكثري من املوسوعات واملراجع ، تشكل هلم 
. 

اإلنترنت شكل جديد للتعليم والتعلم 

 .واآلراء والتجارب
 اإلنتاج والتسويق اإللكتروين

 . مجيع ااالت الثقافية والفنية والرياضية 

 .. متابعة مستجدات االبتكارات واملكتشفات يف مجيع أحناء العامل

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                               

  تعريف اإلنترنت
  :اجيابيات االنترنت
  سلبيات اإلنترنت

  تعريف اإلنترنت

 International Networkهي اختصار الكلمة اإلجنليزية  Internet "إنترنت

املعلومات العاملية ، اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن طريق اهلاتف 
  .واألقمار الصناعية

حواسيبيصل ما بني  الشبكات احلاسوبيةهو نظام ووسيلة اتصال من 
 الشبكه العنكبوتيه بروتوكول إنترنت

صفحات الكترونيه مصممه باستخدام لغات برجمه خاصةوحيوي كل منها , جمموعة من أجهزة الشبكه 

  

  :اجيابيات االنترنت

الكثري من املوسوعات واملراجع ، تشكل هلم  استخدام اإلنترنت يف جمال الدراسة والتعلم حيث تتوفر 
.للمعلومات لكتابة األحباث والواجبات املدرسية مصدراً هائالً

اإلنترنت شكل جديد للتعليم والتعلم  حيث صاغت تنمية مهارات االستطالع والتعلم الذايت ، 
 .واملشوق االستكشايف املفتوح

واآلراء والتجارب تنمية مهارة األسلوب التفاعلي واملشاركة باملعلومات 
اإلنتاج والتسويق اإللكتروين تعلم فن البيع والشراء عرب التجارة اإللكترونية، وفن 
 عليه من مستجدات يفاستكشاف العامل ومتابعة كل ما يطرأ  
 .تعلم اللغات األجنبية املختلفة   
 تنمية اهلوايات واملهارات ، كل حبسب اهتماماته وهواياته   
متابعة مستجدات االبتكارات واملكتشفات يف مجيع أحناء العامل  

 

ü تعريف اإلنترنت
ü اجيابيات االنترنت
ü سلبيات اإلنترنت

تعريف اإلنترنت

إنترنت"كلمة 
املعلومات العاملية ، اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض يف العديد من الدول عن طريق اهلاتف 

واألقمار الصناعية

هو نظام ووسيلة اتصال من  إلنترنتا
بروتوكول إنترنت

جمموعة من أجهزة الشبكه :  هي

  

اجيابيات االنترنت

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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و ألعاب الذكاء كالشطرنج، حبيث تنمي فيهم  التعليمية ممارسة األلعاب اجلماعية، وأقصد هنا األلعاب  .9
 .روح املنافسة

 .واملراسلة اكتساب أصدقاء على مستوى العامل من خالل احملادثة .10
واإلطالع على ثقافات الشعوب وعاداا  تعلم مهارات التواصل واحلوار مع اجلنسيات املختلفة .11

 .وقضاياها
 . واملوسيقى واألفالم صول على الصورالتسلية والترفيه واملتعة فبإمكام احل .12
فللمكفوفني مثال أجهزة ملحقة بالكمبيوتر  إمكانية استفادة ذوي االحتياجات اخلاصة من اإلنترنت ،  .13

 .مواد مسعية أو إىل شاشات تعمل بنظام برايل حتول النصوص إىل
 سرعة نقل ومترير املعلومات .14

 
   :سلبيات اإلنترنت

واليت يتم نشرها ودسها بأساليب عديدة يف حماولة  .تكثر وتتكاثر يف اإلنترنت املواقع الال أخالقية اليت .1
 األطفال واملراهقني إىل سلوكيات منحرفة ومنافية لألخالق الجتذاب

 .التعرض لعمليات احتيال ونصب وديد وابتزاز .2

 .والربيد اإللكتروينمن خالل غرف الدردشة  غواية األطفال واملراهقني حيث يتم التحرش م وإغواءهم .3

 . نشر مفاهيم العنصرية .4
واليت تعرض بأساليب تبهر املراهقني مثل عبادة  الدعوة ألفكار غريبة مناقضة لديننا و لقيمنا ومفاهيمنا .5

 والعالقات الغريبة الشاذة الشيطان
 .الدعوة لالنتحار والتشجيع له من خالل بعض املواقع وغرف الدردشة .6
من قبل مجاعات تدعو ملمارسة طقوس معينة  من خالل غرف احملادثة الغريبة جرائم القتل اليت ترتكب .7

 . بالنهاية إىل قتل النفس لفنون السحر تؤدي
إلزعاج اآلخرين وإرسال الفريوسات التخريبية  االنغماس يف استخدام برامج االختراق اهلاكرز والتسلل .8

 . واملزعجة
 .سوء استخدام اإلنترنت مثل االكتئاب تنجم عن مشكلة إدمان اإلنترنت واألمراض النفسية اليت .9

مع شخصيات جمهولة ومهية أغلبها تتخفى بأقنعة  احلياة يف اخليال وقصص احلب الومهية والصداقة اخليالية .10
 وما يترتب على مثل هذه القصص من عواقب خطرية.مستعارة  وأمساء

 االعتقاد بأن املعلومات على الشبكة دوماً صحيحة .11

  واستعماهلا كأا شخصية نسخ معلومات .12
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  جمتمع املعلومات والذكاء االصطناعي

جمتمع املعلومات هو البديل اجلديد للمجتمع الصناعي وهو يعتمد على اقتصاد املعلومات وعلى نظام هائل ومعقد 
على  اليت أتاحتها التكنولوجيا وتكمن طاقته يف القدرة

عدد من األفراد يف أقل وقت  وألكرب 

التنبؤ بدخول اتمع أو حتوله،أو تطوره إىل جمتمع 

  :هي املعلومايت للمجتمع معايري 

التحتية واالعتماد املتزايد والكبري  والبنية للعمل والثورة

تربز أمهية املعلومات يف حتسني شروط احلياة ونشر استخدام احلاسب واالستفادة من املعلومات وتوظيفها يف شىت 
  ..)التعليم الصحة الغذاء حماربة املرض(الشاملة

اإللكترونية كمؤشر  التجارة وتزداد ويركز على دور املعلومات يف االقتصاد حبيث يصبح االقتصاد اقتصاد معلومات
على ذلك وتصبح املعلومات مصدر ثروة وسلعة ومصدر اقتصاد مهم وتكوين فرص عمل جديدة حيث برز 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

جمتمع املعلومات والذكاء االصطناعي       
 :املعلوماتع ماهية جمتم

 

جمتمع املعلومات هو البديل اجلديد للمجتمع الصناعي وهو يعتمد على اقتصاد املعلومات وعلى نظام هائل ومعقد 
اليت أتاحتها التكنولوجيا وتكمن طاقته يف القدرةداخل الدول الصناعية فيما بينها وهو يقوم على التسهيالت 

 كميات ممكنة بأكرب وبثها استرجاعهاومجع املعلومات وتصنيفها وختزينها 
  .ممكن مهما كانت املسافة

  :معايري جمتمع املعلومات

التنبؤ بدخول اتمع أو حتوله،أو تطوره إىل جمتمع  تتمثل معايري اتمع املعلومايت يف قياسات ميكن من خالهلا
  

 5وليام مارتني لباحثني أمريكيني ويابانيني استخلص  لى دراسات

  :املعيار التقين

للعمل والثورة ويتمثل املعيار التقين االعتماد املتزايد على املعلومات كمصدر
  .على التقنية وخاصة تقنيات املعلومات

  :املعيار اإلجتماعي

تربز أمهية املعلومات يف حتسني شروط احلياة ونشر استخدام احلاسب واالستفادة من املعلومات وتوظيفها يف شىت 
الشاملةيف التنمية البشرية  النشاطات اإلنسانية وتلعب املعلومات دورا مهما

  :املعيار اإلقتصادي

ويركز على دور املعلومات يف االقتصاد حبيث يصبح االقتصاد اقتصاد معلومات
على ذلك وتصبح املعلومات مصدر ثروة وسلعة ومصدر اقتصاد مهم وتكوين فرص عمل جديدة حيث برز 

 

I. ماهية جمتم

 : تعريفه

جمتمع املعلومات هو البديل اجلديد للمجتمع الصناعي وهو يعتمد على اقتصاد املعلومات وعلى نظام هائل ومعقد 
داخل الدول الصناعية فيما بينها وهو يقوم على التسهيالت 

مجع املعلومات وتصنيفها وختزينها 
ممكن مهما كانت املسافة

معايري جمتمع املعلومات

تتمثل معايري اتمع املعلومايت يف قياسات ميكن من خالهلا
   .علومايتم

لى دراساتع وبناءا

املعيار التقين

ويتمثل املعيار التقين االعتماد املتزايد على املعلومات كمصدر
على التقنية وخاصة تقنيات املعلومات

املعيار اإلجتماعي

تربز أمهية املعلومات يف حتسني شروط احلياة ونشر استخدام احلاسب واالستفادة من املعلومات وتوظيفها يف شىت 
النشاطات اإلنسانية وتلعب املعلومات دورا مهما

املعيار اإلقتصادي

ويركز على دور املعلومات يف االقتصاد حبيث يصبح االقتصاد اقتصاد معلومات
على ذلك وتصبح املعلومات مصدر ثروة وسلعة ومصدر اقتصاد مهم وتكوين فرص عمل جديدة حيث برز 
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باختصار اقتصاد املعلومات  قتصاد اإللكتروين والعملة اإللكترونية والتحويل اإللكتروين واألعمال اإللكترونية أنه اال
  .أي اإلقتصاد املتجدد

  

    

  :املعيار السياسي

املعلومات يف اختاذ القرارات ومشاركتهم يف صنع القرارالسياسي واستخدام  ويركز على زيادة وعي الناس بأمهية
من خالل مجاعات النقاش اليت تتجاوز  تماعيمات يف االقتراع والتصويت واالنتخاب وزيادة الوعي االجاملعلو

  .احلدود الوطنية وتكوين مجاعات ضغط سياسي

  :املعيار الثقايف

ويتمثل يف االعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات،مثل احترام امللكية الذهنية،واحلرص على حرمة البيانات الشخصية 
  . رويج هذه القيم للصاحل القومي وصاحل األفرادوت

  

  :صائص جمتمع املعلوماتخ/ 2

  :وتتلخص خصائص جمتمع املعلومات يف ثالث خصائص أساسية، هي
 
   استخدام املعلومات كمورد اقتصادي،: أوالً

التنمية والتجديد حيث تعمل املؤسسات والشركات على استخدام املعلومات واالنتفاع ا يف زيادة كفاءا، ويف 
وهناك اجتاه . واالبتكار، ويف زيادة فعاليتها ووضعها التنافسي من خالل حتسني نوعية البضائع واخلدمات اليت تقدمها

  .متزايد حنو إنشاء شركات معلومات تضيف كميات كبرية من القيمة، ومن مث حتسن االقتصاد الكلي للدولة
 
 
 
   مات بني اجلمهور العام،االستخدام املتنامي للمعلو: ثانياً
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فالناس يستخدمون املعلومات بشكل مكثف يف أنشطتهم كمستهلكني، وهم يستخدمون املعلومات أيضاً كمواطنني 
هذا فضالً عن إنشاء نظم املعلومات اليت توسع من إتاحة التعليم والثقافة لكافة أفراد . ملمارسة حقوقهم ومسؤوليام

  .مات عنصراً ال غىن عنه يف احلياة اليومية لألفرادوهكذا أصبحت املعلو. اتمع

  

إذ كان االقتصاديون يقسمون النشاط . هي ظهور قطاع املعلومات، كقطاع مهم من قطاعات االقتصاد : ثالثا
  .الزراعة، الصناعة، اخلدمات:االقتصادي تقليديا إىل ثالثة قطاعات هي

 وعلماء االقتصاد واملعلومات يضيفون إليها منذ الستينيات من القرن املاضي قطاعا رابعا وهو قطاع 

نشاطًا اقتصاديا رئيسيا يف العديد من ) معاجلتها(وجتهيزها وتوزيعها , حيث أصبح إنتاج املعلومات, املعلومات
 .الدول

 

  كمايري البعض من خصائص جمتمع املعلومات 

  .ومن مظاهره) التدفق اهلائل يف املعلومات(ملعلومات انفجار  .1

ü النمو الكبري يف حجم النتائج.  

ü تشتت النتاج الفكري.  

ü تنوع مصادر املعلومات وتعدد أشكاهلا.  

  .زيادة أمهية املعلومات كمورد حيوي استراتيجي .2

  .منو اتمعات واملنظمات املعتمدة على املعلومات .3

  .والنظم املتطورةبزوغ تقنيات املعلومات  .4

  .تعدد فئات املستفيدين من املعلومات وظهور التوقعات املتغرية هلم .5

  .تنامي النشر اإللكتروين ومصادر املعلومات اإللكترونية .6

  .تزايد حجم القوى العاملة يف قطاع املعلومات .7

  .االغتراب والتحديث يف جمتمع املعلومات .8

 لألفراد إمكانية الدخول إىل املعلومات الشخصية  .9

 .فوضى االتصال .10
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II. الذكاء االصطناعي  

 علم جمال يف )التكنولوجية( التقنية الثورة بني االلتقاء بسبب نتجت احلديثة العلوم أحد هو االصطناعي الذكاء
 يهدف أخرى، جهة من النفس وعلم اللغات والرياضيات، املنطق وعلم جهة من اآليل والتحكم واحلاسوب النظم
 يف قرار اختاذ أو ما مشكلة حل من متكنه اليت الربامج ذه اآليل احلاسوب لتزويد اإلنساين، الذكاء طبيعة فهم إىل
 النظام هذا ويبىن 26 التجارب من والتعلم اإلبداع صفة فيه تتوفر كما املشكلة وصف على بناءا ما، موقف .
 البشر، ذكاء متاثل نتائج إىل الوصول هدفها ويتمثل وجتارم اخلرباء معارف حصيلة حتوي اليت املعرفة قواعد على

 القرار دعم نظم اخلبرية، النظم :مثل املعرفة على املبنية النظم الروبوت، نظام منها التطبيقات من الكثري وتتضمن
 .الذكية

 
 
   

  :االصطناعي الذكاء على املبنية النظم خصائص

  
  .النتائج وتفسري املشاكل حل يف التفكري على القدرة •
  .التجارب خالل من والفهم التعلم على النظم هذه تساعد حيث :اخلربة بناء •
  .وتطبيقها املعرفة اكتساب •
  املستجدة للحاالت الفورية االستجابة •

  
  االصطناعي بالذكاء املنظمات اهتمام أسباب
 حىت املنظمة، وأهداف يتماشى بشكل املعلومات ختزين يتم حيث :منظمية معرفية بيانات قاعدة إنشاء •

 .التجريبية القواعد املعرفة وتعلم على احلصول من املنظمة يف العاملون يتمكن
 
  

 من ا اخلاصة املعرفة حبماية املنظمة يساعد االصطناعي، بالذكاء املرتبطة واملعرفة املعلومات خزن •
 .الوفاة أو الشركة من االنتقال أو منها كاالستقالة التسرب من العاملني حتمي كما والضياع، التسرب

 
 

 للمشكالت احللول وإجياد  توليد ويف األزمات أوقات يف ناجحة وسيلة متثل االصطناعي الذكاء أنظمة •
 وقياسي مناسب وقت يف املعقدة
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  تداعيات أزمة اليورو على اجلزائر

تعم معظم الدول الغربية، بدءاً من اليونان، اليت باتت على 
شفري اإلفالس، إذا ما أقرت إجراءات تقشف صارمة، تنفيذاً لشروط االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل، للبدء 

النمو فيها مل تتعد تريليون دوالر، ونسبة  2
الصفر يف املئة، وإسبانيا املرشحة هي األخرى للحاق باليونان، حيث أدى االنكماش االقتصادي إىل ارتفاع معدالت 
، وانتهاء بفرنسا اليت أقدمت وكالة التصنيف االئتماين العاملية ستاندرد أند بوز على خفض 

، مما جعلها يف وضع "أي أي أي"رنسا والنمسا، وسحبت منها تصنيفها املمتاز 
مايل صعب أمام املؤسسات املالية الدائنة، يزيد من تعقيد جهود منطقة اليورو حلل أزمة الديون األوروبية، ويوجه 

األورويب تدور يف ما يشبه احللقة اجلهنمية اليت تفاقم األزمة، واليت تنبع من أن سعيها إىل توفري 
مئات املليارات ملواجهة أزمة الديون، واحليلولة دون إشهار بعض الدول إفالسها، ينعكس يف تراجع االقتصاد 

ود أيضاً إىل انعكاسات سلبية على وإضعاف معدالت النمو السالبة، فيما إجراءات التقشف وعصر النفقات يق
مستوى اخلدمات والنشاط االقتصادي، ومستوى دخل املواطن، األمر الذي يضعف احلركة االقتصادية، ويضاعف 

 .من األزمة االقتصادية ويرفع معدالت البطالة، ويولد الفقر والبؤس، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر إىل السطح

تعاين منها اقتصادات أوروبا ناجتة بشكل أساسي عن اخنفاض حصة الغرب من التجارة الدولية، وهو 
ما يسبب الركود االقتصادي، والعجز التجاري، وتقليص حجم االنتاج، واستطراداً يبقى على أزمة املديونية، 

فجر على شكل اضرابات واضطرابات والعجز على حاهلما، وبالتايل يفاقم من حدة األزمة االجتماعية اليت بدأت ت
 .يف الشارع احتجاجاً على إجراءات التقشف والبطالة، وتقليص التقدميات االجتماعية

على غرار ما كانت إن صعوبة، إذا مل نقل استحالة جتاوز األزمة االقتصادية واملالية واالجتماعية يف الدول الغربية 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

تداعيات أزمة اليورو على اجلزائر                
  أزمة اليورو

تعم معظم الدول الغربية، بدءاً من اليونان، اليت باتت على ظهر األزمة بشكل واضح يف أزمات املديونية، اليت تكاد 
شفري اإلفالس، إذا ما أقرت إجراءات تقشف صارمة، تنفيذاً لشروط االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل، للبدء 

2خبطة اإلنقاذ املايل لليونان، مروراً بإيطاليا اليت بلغ حجم دينها عتبة الـ 
الصفر يف املئة، وإسبانيا املرشحة هي األخرى للحاق باليونان، حيث أدى االنكماش االقتصادي إىل ارتفاع معدالت 

، وانتهاء بفرنسا اليت أقدمت وكالة التصنيف االئتماين العاملية ستاندرد أند بوز على خفض %21البطالة إىل حنو 
رنسا والنمسا، وسحبت منها تصنيفها املمتاز تصنيف تسع دول أوروبية بينها ف

مايل صعب أمام املؤسسات املالية الدائنة، يزيد من تعقيد جهود منطقة اليورو حلل أزمة الديون األوروبية، ويوجه 
 .ضربة قوية القتصاداا اليت تئن من املديونية والعجز وضعف النمو

األورويب تدور يف ما يشبه احللقة اجلهنمية اليت تفاقم األزمة، واليت تنبع من أن سعيها إىل توفري وباتت دول االحتاد 
مئات املليارات ملواجهة أزمة الديون، واحليلولة دون إشهار بعض الدول إفالسها، ينعكس يف تراجع االقتصاد 

وإضعاف معدالت النمو السالبة، فيما إجراءات التقشف وعصر النفقات يق
مستوى اخلدمات والنشاط االقتصادي، ومستوى دخل املواطن، األمر الذي يضعف احلركة االقتصادية، ويضاعف 

من األزمة االقتصادية ويرفع معدالت البطالة، ويولد الفقر والبؤس، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر إىل السطح

 طبيعة األزمة

تعاين منها اقتصادات أوروبا ناجتة بشكل أساسي عن اخنفاض حصة الغرب من التجارة الدولية، وهو إن األزمة اليت 
ما يسبب الركود االقتصادي، والعجز التجاري، وتقليص حجم االنتاج، واستطراداً يبقى على أزمة املديونية، 

والعجز على حاهلما، وبالتايل يفاقم من حدة األزمة االجتماعية اليت بدأت ت
يف الشارع احتجاجاً على إجراءات التقشف والبطالة، وتقليص التقدميات االجتماعية

 :استحالة حل األزمة، وانتقال مركز القرار االقتصادي العاملي

إن صعوبة، إذا مل نقل استحالة جتاوز األزمة االقتصادية واملالية واالجتماعية يف الدول الغربية 
 :تفعل يف املاضي، ينبع من األسباب اآلتية

 

أزمة اليورو

ظهر األزمة بشكل واضح يف أزمات املديونية، اليت تكاد 
شفري اإلفالس، إذا ما أقرت إجراءات تقشف صارمة، تنفيذاً لشروط االحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل، للبدء 

خبطة اإلنقاذ املايل لليونان، مروراً بإيطاليا اليت بلغ حجم دينها عتبة الـ 
الصفر يف املئة، وإسبانيا املرشحة هي األخرى للحاق باليونان، حيث أدى االنكماش االقتصادي إىل ارتفاع معدالت 

البطالة إىل حنو 
تصنيف تسع دول أوروبية بينها ف

مايل صعب أمام املؤسسات املالية الدائنة، يزيد من تعقيد جهود منطقة اليورو حلل أزمة الديون األوروبية، ويوجه 
ضربة قوية القتصاداا اليت تئن من املديونية والعجز وضعف النمو

وباتت دول االحتاد 
مئات املليارات ملواجهة أزمة الديون، واحليلولة دون إشهار بعض الدول إفالسها، ينعكس يف تراجع االقتصاد 

وإضعاف معدالت النمو السالبة، فيما إجراءات التقشف وعصر النفقات يق
مستوى اخلدمات والنشاط االقتصادي، ومستوى دخل املواطن، األمر الذي يضعف احلركة االقتصادية، ويضاعف 

من األزمة االقتصادية ويرفع معدالت البطالة، ويولد الفقر والبؤس، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر إىل السطح

 

طبيعة األزمة

إن األزمة اليت 
ما يسبب الركود االقتصادي، والعجز التجاري، وتقليص حجم االنتاج، واستطراداً يبقى على أزمة املديونية، 

والعجز على حاهلما، وبالتايل يفاقم من حدة األزمة االجتماعية اليت بدأت ت
يف الشارع احتجاجاً على إجراءات التقشف والبطالة، وتقليص التقدميات االجتماعية

استحالة حل األزمة، وانتقال مركز القرار االقتصادي العاملي

إن صعوبة، إذا مل نقل استحالة جتاوز األزمة االقتصادية واملالية واالجتماعية يف الدول الغربية 
تفعل يف املاضي، ينبع من األسباب اآلتية
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إن شن احلروب االستعمارية للسيطرة على األسواق واحتكارها واالستحواذ على مصادر الطاقة أصبح غري ممكن،  -
إما بسبب فشل حروب أمريكا والغرب يف العراق وأفغانستان، وما تسببت به هذه احلروب من خسائر مادية كبرية 
أرهقت اقتصاد هذه الدول، وفاقمت مديونيتها، وأدخلتها يف عجز مايل كبري وغري مسبوق، وإما ألا مل تعد متلك 
القدرات املالية لإلنفاق على شن حروب مماثلة مكلفة جداً، وغري مضمونة النتائج، وقد تقود إىل ايارات اقتصادات 

 .دول الغرب بالكامل

باتت تسيطر على حصة كبرية من التجارة العاملية، ومتلك قوة عسكرية    العامل وض دول قوية اقتصادياً يف -
كبرية، وهو أمر ال ميكن للغرب جتاوزه إال بشن احلرب، واحلرب مع هذه الدول غري ممكنة ألسباب اقتصادية 

 .ومالية، وعسكرية يف آن

 

 

  لماذا تفاقمت أزمة األورو؟

مع ارتفاع مديونية العديد من بلدان االحتاد األورويب واليت  2008األزمة احلالية امتداد ألزمة بدأت يف  .1
 إسبانياباملائة يف اليونان وإيرلندا و 100باملائة من الناتج احمللي اخلاص وأكثر من  85بلغت يف اموع 

 .والربتغال، بفعل تدخل الدول واعتماد خمططات لتحفيز االقتصاد وإنقاذ البنوك وتأميم بعضها

ارنة مبداخيلها، كما اضطرت أفرطت الدول يف ميزانياا ونفقاا إىل حد جتاوزت قدرا على التسديد مق  .2
إىل متويل عجز البنوك اليت عجزت عن استعادة قروضها ومولت صندوقا ماليا أوروبيا لالستقرار لتغطية 

 .عجز الدول والبنوك

االرتفاع يف النفقات األوروبية تزامن مع تراجع مستويات النمو االقتصادي، يف وقت اضطرت الدول إىل  .3
ساهم يف اخنفاض اإليرادات والنتيجة عجز الدول عن تسديد ديوا  ختفيض معدالت الضرائب، ما

 .وأقساطها

غياب سياسة مالية واقتصادية أوروبية مشتركة وغياب ميزانية مشتركة، جعل كل بلد يعمل بصورة  .4
اليت كانت تتمتع بعمالت  إسبانيامنفردة ويبحث عن وضعه الداخلي، يف وقت تأثرت دول مثل إيطاليا و

ضعيفة وبالتايل تستطيع التصدير أكثر، حيث فقدت صناعاا القدرة على املنافسة وحولت هذه 
خاصة  الصناعات إىل اخلارج لتقليص التكاليف، ما نتج عنه خسائر على املدى الطويل وارتفاع البطالة،

 .مع غياب آليات منسقة ملواجهة األزمات

 إسبانياوبنوكها على االستثمار يف دول ك فرنساو أملانيابروز األورو وختفيض معدل الفائدة شجع دوال ك  .5

وإيرلندا والربتغال، ما ساهم يف بروز فقاعات عقارية ومضاربات وارتفاع أسعار العقار مث ايارها بصورة 
 .ما أثر على اقتصاد هذه البلدانمفاجئة، 
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، إىل فرنساو أملانياوالربتغال وإيرلندا من  إسبانياساهم تراجع تدفق رؤوس األموال يف دول مثل اليونان و  .6
 .ايار سريع القتصاديات هذه الدول

غياب الصرامة ملراقبة توازنات الدول والتسامح معها، ساهم يف دول مثل اليونان وإيرلندا والربتغال، يف   .7
باملائة ال  3جتاوز نصوص امليثاق األورويب لالستقرار والنمو يف ماسترخيت الذي حدد العجز يف امليزانية ب

باملائة كحجم  130ة من الناتج وباملائ 15باملائة كحجم الديون، فقد بلغ عجز اليونان  60أكثر و
 إسبانياورغم إطالق خمطط لدعم اليونان، إال أن العدوى بدأت تنتقل إىل بلدان أخرى خاصة . الديون

 .اليت متتلك أجزاء هامة من الديون اإليطالية فرنساوإيطاليا وحىت 

  

  انعكسات ازمة اليورو على االقتصاد اجلزائري

باملائة من إمجايل  57األمر يتعلق باملبادالت التجارية بني اجلزائر ومنطقة اليورو وهي مبادالت متقدمة تغطي 
. باملائة يف جانب الواردات  60ا اخلارجية من جانيب الصادرات والواردات ، وترتفع هذه النسبة إىل مبادالتن

 : هذه االنعكاسات هي. وبالتايل التأثري يكون مباشرا وسريعا عند كل أزمة متس منطقة اليورو 

حتت عتبة املائة  حتت ضغط الركود وهذا ما يدفع بأسعار النفط إىل الرتول  تراجع الطلب على الطاقة - أوال
هذا التراجع يؤثر على السعر املرجعي للنفط يف امليزانية اجلزائرية ويدفع ملزيد . دوالرا للربميل وهو ما نعيشه اآلن 

فيقاس بناء على تراجعات أسعار من العجز ويعطل مشاريع اإلنفاق العام كما ذكرنا سابقا ، أما تأثري هذا العامل 
دوالرا للربميل هذه الصائفة ، ويالمس نفط تكساس  80الطاقة يف العامل وقد سبق يل أن توقعت التراجع إىل حدود 

 . دوالرا للربميل 82اآلن عتبة 

السيولة للمدى ما بعد القصري يف منطقة اليورو حتت ضغط شح  ارتفاع أسعار املواد الصناعية والغذائية – ثانيا
وإفالس الشركات اإلنتاجية وعجز املوازنات يف دول املنطقة املعنية باألزمة ، هذا االرتفاع يغذي التضخم ويتم 

استرياده من قبل الدول املعنية بالواردات من منطقة اليورو شأن اجلزائر اليت عليها أن تدفع مثن ذلك يف شكل 
دث بالضبط حيث سجل التضخم يف اجلزائر خالل الثالثي األول زيادات حمسوسة يف األسعار الداخلية وهذا ما ح

األمر خيص . باملائة حسب الديوان الوطين لإلحصاء  5.7وعند تفاقم أزمة اليورو رقما قياسيا المس  2012من 
  . املنتجات نصف املصنعة والصناعات الغذائية واملواد الفالحية وخاصة احلبوب

حتت ضغط الديون العمومية وشح السيولة ما يعين تراجع برامج املساعدات  ملايلتراجع برامج التعاون ا – ثالثا
 بني دول احلوض املتوسط" ميدا " التقنية وبرامج التكوين والتأهيل مثل الربنامج الكبري 
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  اقتصاد السوق

الكاملة، وفيه يكون تدخل  املنافسة همبدأ كمال السوق وهذا املبدأ مفاده نعين ب
  .طريق القوانني لتفادي وجود احتكارات 

  .اقتصاد السوق مصطلح على يدل على االقتصاد الذي حيكمه العرض والطلب

  أهم مبدأ ترتكز عليه الرأمسالية وهي حق امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج 
 .يشاء ومع من يريد يف أي وقت

الفكر الرأمسايل حق الفرد يف امتالك واستخدام وسائل 
.  

متارس على املستويني الوطين والدويل 
متكافئة، أما املبادرة احلرة فتسمح بالتفتح 
األكثر تقدما هي اليت تدافع عن املبادرة احلرة واملنافسة 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                                 

  مفهوم اقتصاد السوق
   :مبادئ اقتصاد السوق

  االنعكاسات النامجة عن التحول اىل نظام اقتصاد السوق
  دور الدولة  الجناح اقتصاد السوق 

  خامتة

  مفهوم اقتصاد السوق

مبدأ كمال السوق وهذا املبدأ مفاده نعين ب السوق يستند إىلاقتصاد 
طريق القوانني لتفادي وجود احتكارات  دور منظم ومسري مع ضبط حترك السوق عنالدولة ما هو إال 

اقتصاد السوق مصطلح على يدل على االقتصاد الذي حيكمه العرض والطلب

   :مبادئ اقتصاد السوق
أهم مبدأ ترتكز عليه الرأمسالية وهي حق امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج  هي: املصلحة الذاتية 
يشاء ومع من يريد يف أي وقت ويقصد ا أن يتعامل الفرد مع من: االقتصاديةاحلرية  
الفكر الرأمسايل حق الفرد يف امتالك واستخدام وسائل  ويقصد ا يف: امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج 

.يتحقق مع مصلحته الشخصية اإلنتاج اململوكة بالشكل الذي
متارس على املستويني الوطين والدويل  ة تسمح بالديناميكية وهيإن املنافس: املنافسة واملبادرة احلرة 

متكافئة، أما املبادرة احلرة فتسمح بالتفتح  حيث تعوض رجال األعمال واملؤسسات منافسة دولية
األكثر تقدما هي اليت تدافع عن املبادرة احلرة واملنافسة  واالرتقاء وتنمي قدرات اإلبداع، فالدول

  .والسوق
  ت النامجة عن التحول اىل نظام اقتصاد السوقاالنعكاسا
  يصبح الربح هو القيمة االساسية 
  زوال احتكار الدولة 
  حترير املبادرة الفردية 
  رفع احلماية عن االنتاج احمللي 

 

ü مفهوم اقتصاد السوق
ü مبادئ اقتصاد السوق
ü االنعكاسات النامجة عن التحول اىل نظام اقتصاد السوق
ü  دور الدولة  الجناح اقتصاد السوق
ü خامتة

  

مفهوم اقتصاد السوق

اقتصاد إن مفهوم 
الدولة ما هو إال 

اقتصاد السوق مصطلح على يدل على االقتصاد الذي حيكمه العرض والطلب

مبادئ اقتصاد السوق
• 
• 
• 

• 

االنعكاسا
• 
• 
• 
• 
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  انتشار احلريات السياسية •
  دور الدولة  الجناح اقتصاد السوق 

  الشفافية والعقالنية •
  ضمان احلماية االجتماعية •
  السياسية واطالق احلريات للجميع مبا حيول دون التصادماالرادة  •
  تكييف املنظومة القيمية مع املستجدات العاملية •

  خامتة

ان احلكم الراشد هو مبثابة احلل الوحيد امام التحديات اليت يطرحها اقتصاد السوق امام الدول النامية نظرا للطابع 
  اخل....الغاز-الريع مثل البترول االستهالكي هلذه الدول وكذلك اعمادها على مصادر
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  االمن الغذائي العاملي

قدرة الدولة على القيام بشكل منتظم بتوفري املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك اآلدمي بالقدر الذي يليب 
وحيث إن الواقع يثبت دائماً أنه ال توجد دولة تستطيع االكتفاء ذاتياً من املواد الغذائية فإن 
بني دول العامل يصبح هو اخليار الوحيد املتاح من أجل التصدي ملشكليت اجلوع ونقص 
التغذية اللتني ددان ماليني البشر وتتفاقمان بصورة بالغة بسبب التغريات املناخية السالبة وموجات اجلفاف 

 االهتمام بالزراعة قوال وليس فعال، وهذا ما يوضحه فشل اخلطط 
 إعطاء األولوية للقطاعات غري املنتجة منها قطاع التجارة واخلدمات واإلدارة 

 .االعتماد على أموال البترول اليت استعملت يف االسترياد وعدم العمل اإلنتاجي كسال 

 1/2سيطرة الدول املتطورة على الغذاء واحتكارها األسعار والسيطرة على الكم الغذائي حيث حتتكر 
من % 70واألرجنتني وفرنسا حتتكر  وكندا واستراليا

 االعتماد على اهلبات و املساعدات اليت يقدمها الشمال مما يؤدي إىل التبعية بدال من العصرنة والتحديث

يستطيع تغطية  1967سوء التوزيع الغذائي ، حيث إن الغذاء الصناعي لكالب دول الشمال سنة 
، كما أن الفضالت وبقايا الغذاء اليت يرميها األمريكيون خالل سنة 

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

                                                  

 تعريف األمن الغذائي 

  أسباب انعدام األمن الغذائي
  نتائج انعدام األمن الغذائي

 تعريف األمن الغذائي 

  .غذائها حمليا بصورة دائمة إنتاجقدرة الدولة على : الغذائي

قدرة الدولة على القيام بشكل منتظم بتوفري املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك اآلدمي بالقدر الذي يليب 
وحيث إن الواقع يثبت دائماً أنه ال توجد دولة تستطيع االكتفاء ذاتياً من املواد الغذائية فإن " احتياجات شعبها

بني دول العامل يصبح هو اخليار الوحيد املتاح من أجل التصدي ملشكليت اجلوع ونقص  التعاون االستراتيجي
التغذية اللتني ددان ماليني البشر وتتفاقمان بصورة بالغة بسبب التغريات املناخية السالبة وموجات اجلفاف 

 .والفيضانات اليت تضرب العامل من وقت آلخر

  أسباب انعدام األمن الغذائي

 االختالل يف التوازن بني السكان واإلنتاج  
  .تصحر وجفاف الطبيعة، و كثرة البشر وانعدام املادة 
االهتمام بالزراعة قوال وليس فعال، وهذا ما يوضحه فشل اخلطط  
إعطاء األولوية للقطاعات غري املنتجة منها قطاع التجارة واخلدمات واإلدارة  
االعتماد على أموال البترول اليت استعملت يف االسترياد وعدم العمل اإلنتاجي كسال  
 تدعيم األسعار بدل دعم اإلنتاج  
سيطرة الدول املتطورة على الغذاء واحتكارها األسعار والسيطرة على الكم الغذائي حيث حتتكر  

وكندا واستراليا USA من فائض الغذاء العاملي، فمثال كل من
   .القمح

االعتماد على اهلبات و املساعدات اليت يقدمها الشمال مما يؤدي إىل التبعية بدال من العصرنة والتحديث 
.  
سوء التوزيع الغذائي ، حيث إن الغذاء الصناعي لكالب دول الشمال سنة  

، كما أن الفضالت وبقايا الغذاء اليت يرميها األمريكيون خالل سنة احلاجات االستهالكية لدولة اهلند 

 

ü  تعريف األمن الغذائي

ü أسباب انعدام األمن الغذائي
ü نتائج انعدام األمن الغذائي

تعريف األمن الغذائي 

الغذائي األمن

قدرة الدولة على القيام بشكل منتظم بتوفري املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك اآلدمي بالقدر الذي يليب "هو 
احتياجات شعبها

التعاون االستراتيجي
التغذية اللتني ددان ماليني البشر وتتفاقمان بصورة بالغة بسبب التغريات املناخية السالبة وموجات اجلفاف 

والفيضانات اليت تضرب العامل من وقت آلخر

أسباب انعدام األمن الغذائي

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

 
الدرس

24



- الجزء الثاني–سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار   

 
77 

واحدة تغذي شعبا كامال ملدة شهر واحد ، أضف إىل ذلك أن حيوانات العامل املتقدم تستهلك حوايل 
 من اإلنتاج الغذائي العاملي  1/4

  نتائج انعدام األمن الغذائي

الدول املستوردة للقمح األمريكي أن تؤيد مواقف الواليات املتحدة على “ : قال وزير الفالحة األمريكي سابقا  
 . ”األمريكية أو تسكت

والنتيجة إذن من انعدام األمن ". ويح ألمة تأكل مما ال تنتج وتلبس مما ال تنسج”: وجاء يف أثر السلف الصاحل
  :الغذائي تتمثل يف النقاط اآلتية 

  .  التأثري على حرية القرار السياسي للدولة .1
  .  الضغط على الدولة من أجل انتهاج إصالحات معينة، وفتح اال ملصاحل أجنبية   .2
  تفاقم التبعية الغذائية    .3
ارتفاع حجم املديونية ، والتقليل منها بدفع األموال اليت متنح لتوفري الغذاء مم أدى إىل حدوث أزمات  .4

 اجتماعية وسياسية  

   خامتة

و  2008-2007ة أكثر حدة ملسائل األمن الغذائي مع األزمة الغذائية العاملية قد شهدت السنوات األخرية عود
 .اآلثار املرتقبة من التغري املناخي

تقريبا خالل السداسي األول من  % 60زادت عموما ب( و يف اجلزائر تشهد الفاتورة الغذائية حاليا ارتفاعا كبريا 
و اجلزائر تصنف ضمن قائمة الدول العشر األساسية  2005و منذ )  2010مقارنة بنفس الفترة من  2011

 . املستوردة للمنتجات الغذائية على املستوى العاملي

و إىل ارتفاع  جهة،إن وضعية التبعية الغذائية ممثلة بثقل الفاتورة الغذائية ترجع إىل ضعف اإلنتاج الزراعي احمللي من 
  .الغذائيو هو ما يهدد األمن  العاملية،األسعار يف األسواق 

إن رفع حتدي األمن الغذائي البد أن مير عرب عصرنة القطاع الفالحي حىت يساهم يف النمو االقتصادي و يف 
التخفيض من البطالة و هو ما يستوجب إعادة حتديد السياسات املالئمة للتكفل اجليد بإشكالية األمن الغذائي ، و 

 . ى النظرة الثالثية لألمن الغذائيالتخطيط لسياسات غذائية مستدامة جيب أن ترتكز عل
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  واقع السياحة يف اجلزائر

 . دف الترفيه، وتوفري اخلدمات املتعلقة هلذا النشاط

 حول التفصيلية اإلحصاءات كافة يف تتحكم

 من فئتني خيص و أجر مقابل ممارسة ليس

 زيارة أو الرياضة، الدراسة، الصحة، العطل،

 .مهمات
 .ساعة 24 إقامتهم مدة تعدت إن
  .ساعة 

 للسياحة والترفيه، يستغل الذي الطبيعي العطاء
 الطبيعية، الكهوف املناظر املعدنية، واملياه

سلسلة مواضیع الثقافة العامة الجتیاز المسابقات على أساس الشھادة واالختبار 

واقع السياحة يف اجلزائر                                        
  مفهوم  السياحة

  )أسباب السياحة(حمددات 

 :السياحة آثار
  اجلزائر يف السياحية التنمية إستراتيجية
  السياحة اجلزائرية وترقية لدعم املتخذة اإلجراءات

  السياحة

دف الترفيه، وتوفري اخلدمات املتعلقة هلذا النشاط السفرالسياحة هي نشاط 

تتحكم اليت و من التعاريف، جمموعة للسياحة العاملية املنظمة ضعت

  : هي التعاريف السياحة  وهذه

ليس و خمتلفة، ألغراض فيه يقيم بلد إىل يتوجه شخص كل هو

العطل، قضاء الراحة، الترفيه، هي زيارم أسباب تكون :السواح
 .يزورونه الذي البلد يف ساعة 24 األقل على ميكثون و
 :هم و ساعة 24 إقامتهم مدة تتعدى ال الذين هم :املترتهون

مهمات أداء أو اجتماعات حلضور يسافرون الذين األشخاص
إن و حىت السفن، ظهور على البحرية الرحالت يف املشتركون
 24 على زادوا ولو حىت الطرق يف يتوقفون الذين املسافرون

  )أسباب السياحة

العطاء يف وتتمثل للتمتع، أسباب هي :بالطبيعة تتعلق أسباب
واملياه الشالالت األار، البحريات، الثلج، التضاريس، ويشمل
 .كالرباكني الغريبة والظواهر

 

ü مفهوم  السياحة
ü  حمددات

ü آثار
ü إستراتيجية
ü اإلجراءات

  

السياحةمفهوم  

السياحة هي نشاط 

ضعت و  

السياحة  وهذه

هو :الزائر
 :الزوار
السواح 1-

و األقارب،
املترتهون 2-

األشخاص •
املشتركون •
املسافرون •

أسباب السياحة(حمددات 

أسباب .1
ويشمل
والظواهر
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 .واألصدقاء األقارب، كزيارة :الشخصية االجتماعية بالعالقات تتعلق أسباب .2
 .واملتاحف واملكتبات والعلمية الثقافية املراكز كزيارة :واالطالع املعلومات لزيادة حضارية أسباب .3
والتفاخر  األة إلظهار أو اإلجازة أثناء التجارية الصفقات عقد مثال :والشخصية املظهرية الفائدة .4

 الشخصية واملظهرية املادية الفائدة وبني جهة من واالستجمام الترفيه بني جتمع فهذه املايل، والتمكن
 .أخرى جهة من

 . األخرى املقدسة األماكن وزيارة كاحلج وروحية دينية أسباب .5
  . املختلفة املؤمترات حضور .6

 . معيشتهم مستوى وحتسني األفراد دخول مستوى ارتفاع .7
 . واجلوية والبحرية الربية املواصالت جمال يف اهلائل التقدم .8
 . االكتشاف وحب احلضارات معرفة يف ترغب اليت الوسطى الطبقة وظهور الشعوب وعي زيادة .9

 نقل وسرعة اإلعالم وسائل تقدم و قبل، من موجودة تكن مل جديدة سياحية أنواع ظهور .10
 .اخلرب والصورة

  

 :السياحة آثار

I. اإلجيابية اآلثار: 
 املدفوعات  ميزان وضعية حتسني و الوطين الدخل زيارة خالل من الرفاهية و االقتصادي التطور حتقيق .1
 . جديدة شغل مناصب توفري .2
 .الشعوب مع الثقايف املزيج و احلضاري االتصال .3
 .عامليا ا االرتقاء و الوطنية التقاليد و العادات و التارخيية اآلثار على احلفاظ .4
 .الثقايف التراث إثراء و التقليدية الصناعات ترقية .5
 .األجانب دخول نتيجة الصعبة العملة توفري .6

II. السلبية اآلثار:  

  :يلي فيما والمتمثلة السلبية اآلثار من السياحة أيضا تخلوا ال أخرى جهة من

 .والطبائع األفكار تصادم نتيجة اخللقي االحنالل .1
 .الفتاكة األمراض وكذا التقليد نتيجة اتمع يف خطرية آفات ظهور .2
 .الفالحية واألراضي الطبيعة تتلف اليت الفوضوية البناءات .3
 .دنيا وأخرى رفيعة سياحة لنا يظهر الذي الطبقي االنقسام .4
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 .خاصة أمهية إعطائها عدم حالة يف والتقاليد الوطنية اهلوية فقدان .5
 السياحية احلركة نتيجة معيشتها مستوى مع تتناسب ال النامية الدول يف استهالكية عادات ظهور .6
  .اخلارجية
 والصحة النقل كقطاع األخرى القطاعات على مباشرة غري وأخرى مباشرة تأثريات للسياحة كما .7
 .اخل...والثقافة
 مركب، منتوج عن عبارة وأا ملموسة، غري كوا خصائص مبجموعة السياحة تتميز وكذلك .8
  .األخرى بالقطاعات وتتأثر تؤثر

 
  اجلزائر يف السياحية التنمية إستراتيجية

املكانة احلقيقية، ملا تتوفره من  وإعطائه وعصرنته، السياحة قطاع تعزيز ضرورة اجلزائرية الدولة أدركت لقد
لذلك سعت لوضع برامج من طرف الوزارة الوصية لتطوير .مناظر خالبة و معامل قلما يوجد مثلها يف باقي العامل

  2013السياحة افاق 
  وم بني االهداف من وضع استراتيجية التنمية جند 

  النوعية األهداف   
 .واحلضارية الدينية والثقافية، الطبيعية الطاقات تثمني .1
  . السياحية اخلدمات نوعية حتسني .2
  . والسياحية الفندية للمؤسسات االعتبار إعادة .3
 . احمللية التنمية يف املسامهة .4
 . البيئية السياحة لتوسيع اهلشة والفضاءات البيئة على احملافظة .5
 .العطل لقضاء اخلارج إىل املتوجهني عدد تقليص قصد باستمرار املتزايد الوطين الطلب حاجات تلبية .6

  .الكمية األهداف  
  . السياحية التدفقات زيادة .1
  .اإليواء طاقات زيادة .2
 .السياحي االستثمار تنمية .3

  
 رمبا وسيبقى منو متواصل، ستعرف العاملية السياحية االستثمارات أن على تدل اليوم كلها العاملية املؤشرات إن

  العامل يف االقتصادي الركود من نوع ألي يصمد أن ميكن الذي الوحيد القطاع
  دعم املنتجات السياحية  .4
  من سياحة صحراوية  •
  وسياحة شاطئية •
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  واملؤمترات األعمال سياحة •
  البحر مبياه واملعاجلة احلموية السياحة •
   محوي منبع 200 من ثركأ على اجلزائر تتوفر

 الثقافية السياحة .5
 :االستجمامية و الترفيهية الرياضية، السياحة .6

 
  السياحة اجلزائرية وترقية لدعم املتخذة اإلجراءات

  
 وأخرى ،السياحي االستثمار لدعم متخذة تدابري يف متثلت اإلجراءات من اجلزائرية جمموعة الدولة وضعت
  السياحي الترويج لدعم تدابري وثالثا التكوين لدعم

 
 السياحي االستثمار دعم )1
 جهة من املشاريع االستثمارية ومتويل ، جهة من السياحي العقار يف تحكمالو يئة اإلجراءات هذه مشلت
  .أخرى

  
  السياحي العقار يف والتحكم التهيئة - أ                    

  .هلا السياحية الصورة ترقية خالل من العاملية السواق ضمن اجلزائر مكانة إبراز •
 . السياحة يف واالستثمار الشراكة تطوير •
 . والسياحية الفندقية للمؤسسات االعتبار إعادة على العمل •
 . عرضها وتنويع للسياحة جديدة أشكال تطوير •
 . التراث على واحملافظة البيئة محاية •
 . السياحية اخلدمات نوعية رفع •

  .السياحية املشاريع متويل- ب                
 يكون البنكية، املؤسسات مستوى على)  فندقية قروض( خصوصية ذات مالية منتجات تأسيس •

  السياحي االستثمار طبيعة متوافقا مع
 يف شكل ذلك ويتم ، منبع 200 حبوايل حاليا تقدر واليت ، احلموية الطاقة حول حصيلة إعداد •

 اخلصوصيات االستشفائية بتحديد تسمح واليت ، بالوزارة املعنية املصاحل مع والتشاور بالتنسيق دراسة
 . مستقبال احلموي امليدان يف االستثمار وتوجيه لدعم أداة تشكل إذ محوي، منبع لكل

 .التنقل مدة لتقليص استعماهلا تسهيل بغرض اجلنوب مناطق يف املوجودة املسالك يئة •
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 دعم التكوين )2
 النشاط لتسيري احلديثة والتقنيات االحتياجات مع تطور تكييفها التكوينية لغرض الربامج يف النظر إعادة •

 .السياحية واخلدمة
 ميدان يف ومتخصصني ومسريين مهنيني توفري ضمان قصد السياحة يف تقنية بكالوريا شهادة تأسيس •

  .السياحة
  التدرج بعد ما إىل توسيعه مع ، اجلامعات يف السياحي االقتصاد فرع فتح •
  .الوطنية والتربية املهين للتكوين الوطين النظام يف السياحة مهن إدماج مواصلة •
 حتفيزية جبائية إجراءات طريق عن ذلك السياحي، للتكوين خاصة معاهد إنشاء تشجيع على العمل •

  . والترقية الدعم برامج خالل من ، ومجركية
   .التكوين يف متخصصة دولية معاهد مع املستوى وحتسني للتبادل برنامج إعداد •

  
 السياحي الترويج دعم )3
  املاضية من خالل العشرية خالل التقليدية أسواقها يف اجلزائر خسرا اليت احلصص اكتساب إعادة •
 مبؤهالت للتعريف والدولية الوطنية اإلعالم وسائل لصاحل االستكشافية الرحالت تنظيم تكثيف إىل السعي
 . وآفاقها باجلزائر السياحة
والقنوات  واالت اجلرائد مستوى على ا خاصة وريبورتاجات مقاالت ختصيص على العمل •

 .باجلزائر بالسياحة تم ، التلفزيونية
 .الدولية وسائل اإلعالم من العديد حتضرها اليت العاملية السياحية واملواعيد التظاهرات أكرب يف املشاركة •
 جمال االتصال ويف إعالميا واستغالهلا الوطن بداخل السياحية األحداث بعض تنظيم يف املسامهة •

 . السياحي
 االتصالية احلديثة، والتقنيات املواصفات من تقريبها على والعمل وترقوية إعالمية دعائم وإجناز تصميم •

 . الوطن وخارج داخل يف توزيعها وتوسيع
  . السياحي احمللي االتصايل للعمل امتداد تكون حىت اجلمعوية احلركة دعم •
  .باجلزائر عاملية خصوصية ذات سياحية وأحداث تظاهرات تنظيم يف املسامهة •
 الرسائل قصد مترير اإلعالم ووسائل السياح اهتمام جللب كعنصر الثقافية والتظاهرات احمللية األعياد دعم

    . فيها املرغوب


